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 ق.م( 3500-2800الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي )

 صور السابقة وكما يأتي :بالع قياسا يتميز هذا العصر بالنتاجات الفنية الغنية التي خلقها لنا في 

 ت األبنية المعمارية الضخمة .د. شي1

 أنجزت أروع أعمال النحت المجسم .. ۲ 

 . صورت مختلف فعاليات اإلنسان المتنوعة بالنحت البارز .٣ 

 . استخدام سطوح الجدران في رسم جداريات تعد من أقدم الجداريات . 4

 

 أوال. العمارة :

 . االهتمام ببناء المعابد فجعل لبعضها أسس حجرية .1 

 السابقة.  ( مع معابد الفترة دالمعاب)تشابه المخططات الهندسية ألبنية هذا العصر . ۲ 

 الحجم .. المعابد ذات أشكال هندسية منتظمة وصغيرة ٣

 . تبنى على دكة أو مصطبة .4 

 . بنيت المعابد بنوع خاص من اللبن مستطيل الشكل مربع المقطع.5 

 . يحيط بالمعبد جدار خارجي ضخم مزين بعدد من الطلعات والدخالت .6

الغرف الصغيرة المسقفة  تتوسط المعبد ساحة كبيرة )حوش( تتوزع على ضلعين منه طويلين عدد من. ۷

 الكهنة وخزن حاجيات المعبد . ها لوضع تمثال اإلله واألخريات لسكنتخص أحد

 . تغطية الجدران الخارجية للمعبد بطبقة من الجص األبيض الناصع ، فضال عن8 

ويتم تلوينها بألوان األساااااود واألحمر  زخرفتها بغرز مساااااامير فخارية طويلة في الجدار بشاااااكل منتظم ،

 واألبيض فتشكل زخارف هندسية ملونة .

 

 ثانيا. النحت :

توزعت أعمال النحت في هذا العصر الذي يعد هو عصر وضع أسس النحت العراقي القديم ما بين         

لحجر الذي مات مختلفة أهمها اخانحت مجساام ونحت بارز ، وقد اسااتعمل النحات في هذا العصاار مواد و

لحجر كانت صااااااغيرة الحجم ، كما أن النحات ات منحوتا كان يسااااااتورد من البلدان المجاورة ، لذل  فان

حجر ، وقد يرجع السبب في ذل  إلى تلفها عندما أصبحت في بال اسااستعمل الخشب والعاج بشكل قليل في

 ض.باطن األر

 



 

 

 

 ت المجسم :ح. الن1

النحات المجسام في هذا العصار الحجر بشاكل رييساي ، وكانت تما يله تمثل تما يل األفراد  لاساتعم        

المتعبدين من خالل وقفاتها وحركة األيدي ومكان وضااااااعها كنذور في المعبد . لذل  فرن تطور النحت 

 المجسم على أقل تقدير هو سببه ديني ، واتصفت التما يل البشرية باآلتي :

 متنوعة .  سم( وعملت من احجار۲۵-1۰غيرة تتراوح ما بين )حجوم التما يل ص *

األيدي الى الصدور والقدمان ضمت كانت التما يل لرجال ونساء بوضعية وقوف مواجهة للناظر ، وقد *

 أحدهما إلى األخرى بوضع سكون تام .

 ساااام  يرتتميز التما يل بأنها تحتت باساااالوا بدايي فكانت السااااطوح خشاااانة والنسااااب االعضاااااء الج * 

 متجانسة.

الساقان كانت واحدة وحددهما  لم يفصل النحات االطراف بشكل تام فاأليدي جزء من كتلة الصور وكذل * 

 النحت بخط عمودي فصل بينهما .

تما يل الرجال عارية والرأس فيها عليه خوذة تغطيه وشااااعر الذقن طويل ، أما تما يل النساااااء فارتدت  * 

 في الخصر . تنورات قصيرة ربطت برحكام

 

 . النحت البارز :۲

اقتصاارت أعمال النحت البارز في هذا العصاار على اسااتعمال مادة الحجر، وقد اسااتعمل النحت البارز     

وصراع االنسان مع الحيوانات  تصوير شعاير دينية محددة أو فعاليات من الحياة العامة كالعيد ،لکاسلوا 

 المفترسة ، أن النحت البارز في هذا . العصر تميز باآلتي :

قشطت األرضية فتبرز  الل رسمها ، ومن  مخاستخدم النحات أسلوا إبراز اشكال المشهد وذل  من  *

 االشكال ، وكانت أ لب أعمته بهذا االسلوا .

 يلة . استعمل أسلوا النحت الغاير ولكن بأعمال قل *

 هو أسلوا ر الوحدات في العمل الفني اولهمااستعمل النحات اسلوبين في نشر الوحدات في العصر نش*

 االشرطة األفقية ، والثاني هو نشر الوحدات بشكل حر .

جانبي ، وكذل  الساقين   استعمل النحات اسلوا مميز في تمثيل الجسم البشري وهو نحت الوجه بشكل *

ن بوضااع أمامي وكذل  الجذع )الصاادر والبطن(، ويعتقد المختصااون إن الساابب في ذل  ، بينما تكون العي

 هو أن رؤية النحات للجسم تكون في أقصى جمالياتها بهذا الوضع . 

الواجهتين صااااقال بساااايطا  م  معظم األعمال النحتية كانت  ير مهندمة ، إذ يقود النحات بصااااقل إحدى *

 يترك الباقي بدون صقل . 



اقتصرت األعمال إلى البعد الثالث )العمق( مما يؤشر عدم معرفة النحات آنذاك بالمنظور ، لذل  مثلت  *

األشااكال بنفس الحجم في جميع أجزاء العمل الفني ، ومن أشااهر أعمال النحت البارز في هذا العصاار هي 

 .مسلة صيد األسود 

 

 ثالث. األختام االسطوانية :

يعتبر فن األختام االسطوانية من ابتكارات العصر الشبيه بالتاريخي ، والختم عبارة عن خرزة ذات         

 اساام وبضااع ملمترات( وتكون مثقوبة طولي۲وقطرها ) (ساام ۲-4شااكل اسااطواني يتراوح طولها ما بين )

العصر فكانت  يمر بها خيط ليتم تعليق الختم برقية الشخص ، أما الموضوعات التي نقشت على أختام هذا

: 

 . تقديم الهدايا من قبل األشخاص إلى اإللهة .1

 مشاهد صراع الحيوانات األسطورية مع بعضها .. ۲ 

 . مشاهد الصيد .٣ 

 . مشاهدات ذات طابع حربي .4 

 

 فن الفخار :

في هذا  فخاريات فخاريات هذا العصااار عملت باساااتخدام دوالا الفخار ساااريع الدوران ، وقد كانت ال نا

 العصر كاآلتي :

أجاصااااي ، ويرجه أنها   ير ملونة ، خشاااانة معمولة من طين  ير نقي ومطلية بطالء لونه . الفخاريات1

 كانت تستخدم لالستعماالت اليومية .

الحمرار زخارفها بلون ل فخاريات ملونة ، ناعمة الملمس معمولة من طين نقي ومطلية بطالء مايل. ۲ 

 وتكون ذات طابع هندسي. ث ألوان على اإلناء نفسه ،واحد أو لونين أو  ال

ذات تصاااميم هندسااية  . زينت الفخاريات بأساااليب مبتكرة منها تطعيم السااطوح بأحجار متنوعة األلوان٣ 

سلوا النحت المجسم أو  جميلة ، شكال حيوانية أو نباتية على سطه اآلنية الفخارية بأ أو تزيينها برضافة أ

النحت البارز ، إذ تضااااف األشاااكال المجسااامة برلصااااقها على ساااطه اآلنية الفخارية مباشااارة ، أو نحت 

 .خارجها  م تلصق عليها الحقا  



 


