
 تاريخ الفن القديم واالسالمي

 المرحلة الثالثة

 مسائي/صباحي

 

 ريم عبدالحسين محمود  م.م:مدرس المادة



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

  

 واذا كرٌن كلمة (Greec) حرفٌة ترجمة هً اغرٌك كلمة الن اصح االول االسم

 جزٌرة حضارة هً سابمة حضارة على تمر االغرٌمٌة الحضارة ندرس ان اردنا

 ولد الجوانب مختلف فً مزدهرة ةحضار فٌها الجزٌرة هذه كانت حٌث كرٌت

 الى كرٌت حضارة تمتد ، المدٌمة الٌونان حضارة لظهور الحضارة هذه مهدت

 فً وخاصة الحٌاة مختلف فً تطورا   الحضارة هذه شهدت حٌث المٌالد لبل

 هذه اندثرت حٌث المٌالد لبل التطور شهدت التً المرى حتى الحضارة مٌدان

   . طبٌعٌة كارثة بسبب وانهارت الحضارة

 لبل الخامس المرن فً تطورها أوج وبلغت المدٌمة الٌونان حضارة ازدهرت    

 مختلف فً تطورات ابرز المدٌمة الٌونان حضارة التارٌخ هذا وٌعد المٌالد

 الرومان على الحضارة هذه سمطت اذ المٌالد لبل 146 سنة حتى المٌادٌن

   . امبراطورٌة هما اخرتٌن حضارتٌن بٌن والثمافً الحضاري ارثها وتماسم

 الرومانٌة الدولة هً اخرى وحضاري الشرلً والجزء والبٌزنطٌنٌون    

 . الرومان الغرب بٌزنطٌة والشرق



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

  

   : متطور بشكل المدٌمة الٌونان فنون ظهور فً ساهمت عوامل عدة هنان

 تمرٌبا جزٌرة شبه من زالت وما كانت   الٌونان : الجغرافً المولع.1

 . جوانب ثالث من به تحٌط

 . معتدل جوها جعل فً ساهم الجغرافً مولعها.2

 هذه جعل مما خاصة والرخام الحجر من وفرة فٌها الٌونان : جٌولوجٌة عوامل.3

 . انسان اي استخدامها ٌستطٌع بالتالً الثمن ورخٌصة المواد

 فً وهوسهم المدٌمة الٌونان فً الناس حب اهمها ومن : االجتماعٌة العوامل.4

   . واالحتفاالت االعٌاد و الدٌانة

 لجأ ٌكون التً العالٌة المكانة وهً : (الفنان مكاتبة) مهم امر اجتماعً جانب.5

   . والملون االمراء تحتاجهم كانت التً والجهات واللغات الفنان

 الغزوات تعرضت المدٌمة الٌونان بالد انه : التارٌخٌة النواحً او العوامل.6

 اماكن ٌمدسون جعلتهم االنتصارات هذه دائما االغرٌك فٌها وانتصر والتهدٌدات

   . واالمراء والملون الحروب خاضوا الذٌن واالبطال التارٌخ



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

  

 : االغزيميت انعًارة
 في اثار يهلد انو نفترض البشاء في الحجر استخدمت اليهنانية الحزارة ان من الرغم عمى    

 بذكل متيدمة اما وصمتشا التي والشساذج مشيا القميل الجزء إال اليشا يرل لم . الحالي الهقت
 متكامل متسيز بذكل تهجد والبشايات . جزئي او كامل بذكل الفيزانات او الزالزل بدبب جزئي
 : تقدم القديسة اليهنان في العسارة دراسة اردنا اذا (% 70 او 60) تقريبا

 ىذه من لمعسارة اليشا وصل ما كل (م.ق 2000-3000) السبكر العرر في العسارة1.
  :االتي اختبار االثاريهن  تسكن بديطة معمهمات عن عبارة اال ىي ما السرحمة

 

كبيرة بدرجة وتتذابو السداحة واسعة الغالب في بيهتا   يدكشهن  كانها السرحمة ىذه شعب ان 
.  

 

حسراء االرض حتى تكهن  كثير واحيانا   االحسر بالمهن  تمهن  كانت البيهت ىذه جدران ان 
  . الحسراء باالحجار تطبيقيا تتم او االحسر بالمهن  صبغيا اما يكهن  المهن 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

  

 : االغزيميت انعًارة
 في اثار يهلد انو نفترض البشاء في الحجر استخدمت اليهنانية الحزارة ان من الرغم عمى    

 بذكل متيدمة اما وصمتشا التي والشساذج مشيا القميل الجزء إال اليشا يرل لم . الحالي الهقت
 متكامل متسيز بذكل تهجد والبشايات . جزئي او كامل بذكل الفيزانات او الزالزل بدبب جزئي
 : تقدم القديسة اليهنان في العسارة دراسة اردنا اذا (% 70 او 60) تقريبا

 ىذه من لمعسارة اليشا وصل ما كل (م.ق 2000-3000) السبكر العرر في العسارة1.
  :االتي اختبار االثاريهن  تسكن بديطة معمهمات عن عبارة اال ىي ما السرحمة

 

كبيرة بدرجة وتتذابو السداحة واسعة الغالب في بيهتا   يدكشهن  كانها السرحمة ىذه شعب ان 
.  

 

حسراء االرض حتى تكهن  كثير واحيانا   االحسر بالمهن  تمهن  كانت البيهت ىذه جدران ان 
  . الحسراء باالحجار تطبيقيا تتم او االحسر بالمهن  صبغيا اما يكهن  المهن 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

  

 : التالية الشقاط تحجيج مؽ االثاريؾن  تسكؽ فقج السقابخ اما
  . اكثخ او مقبخة لو كان بديط سكاني تجسع او قخية كل1.
 . متخ (13) حؾالي وقظخىا مدتجيخة تكؾن  السقبخة2.
  . الخذب مؽ بدقؾف او الخذب مؽ بدقف تغظى السقابخ كانت3.

 . الجاخل الى مائمة السقابخ ىحه ججران كانت
 ويتسيد اىؼ (م.ق1400-2000) مؽ سشة (600) حؾال والستأخخ البديط العرخ في العسارة 

   : اآلتي العرخ ىحه في العسارة
الفتخة تمػ في مجيشة كأىؼ تعج (كخيت) جديخة في (كيشؾسؾس) اسسيا مجيشة عيؾر.   
لمقرؾر نسؾذجا   يعج (كيشؾسؾس قرخ) باسسيا سسي ممكي قرخ ىشاك السجيشة ىحه في 

 . الجيات جسيع مؽ االبشية بو تحيط واسع رئيدي فشاء مؽ القرخ يتكؾن  السمكية
  متخررة غيخ حجخات متعجد استخجام ذات تكؾن  الحجخات مؽ عجد عمى القرخ يحتؾي 

  . شتى االغخاض استخجاميا يسكؽ وانسا
 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

  
القرخ مؽ الغخبي الجدء في السمكي الجشاح يقع .   
 العخش غخفة تدسى كبيخة حجخة الى باالضافة ضخسة قاعات عمى القرخ يحتؾي.   
لمتظييخ حجخات عؽ فزال لمعبادة خاصة اماكؽ عمى السمكي الجشاح يحتؾي  كسا.   
 الحبؾب لخدن  تدتخجم االحجام مختمفة فخارية اواني عمى تحتؾي  مشيا حجخة كل اخخى  حجخات عمى اضافة يحتؾي 

   . لمقرخ االقترادي الجانب ىحا ويسثل والديؾت
 مؾعفي كبار وعائمتو السمػ الى باالضافة القرخ يدكؽ ، الحجخة مؽ درج يخبظيا طؾابق (4-3) مؽ القرخ يتكؾن 

   . السمكية والحاشية الجولة
الخئيدي السعبج يقع القرخ مؽ الذسالي الجدء وفي ، الجولة أمؾر لتديخ الحياة مدتمدمات بكافة متدود القرخ ان كسا 

 الؾرش مؽ مجسؾعة القرخ في تؾجج ، الذخقي الجانب في التعبج وطقؾس – لالجتساعات قاعات مؽ السعبج ويتكؾن 
 جسيع وتكؾن  الفخار وصشاعة الخاصة السجؾىخات وصشاعة الحمي صشاعة مثل السمكية الستظمبات برشاعة الخاصة
   .الكخيسة باألحجار مظعسة الرشاعات ىحه

الخياضية االلعاب وبعض الجيشية االحتفاالت مؽ جانب ترؾر ترؾيخية بمؾحات القرخ حجخات ججران زيشت .   
الدعفخان نبات عؽ فزال الحجخية واالواني الفؤوس مثل كخيت لمحزارة رمدا المؾحات ىحه ترؾر كسا .   
باسمؾب الترؾيخ ويكؾن  بعجيؽ ذو الترؾيخ يكؾن  اذ الترؾيخ لؾحات اىؼ مؽ الدعفخان يجسع رجل لؾحة تعبخ  

   . جانبي (البخوفيؼ)



  
  انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 ندبة االسم بيذا الحزارة ىذه سسيت (السيكشية) الحزارة تدسى مشيا البد حزارة ىشاك التطهر ىذا ويعد
 من الحزارة ىذا وتعد (1400) سشة بعد الحزارة ىذه انذأت ، (ميكشي) مديشة في الستكذفة االثار الى

  . لإلغريق الحقيقة الحزارية االصهل ىي الحزارة ىذه وتغير السخترين من كثير نعر وجية
 الحقا   . بعيد حد الى (كشهسهس) عرر في الدابق الطهر في العسارة نذطت : العرر ىذا في العسارة    

-1400) بين ما القرر ىذا ان ويعتقد (بيمهس) قرر ىه العرر ىذا لعسارة مثال احدن العسارة تسيزت
 a : االتي القرر ىذا يحتهي  (م.ق1300

 مدتطيمة صالة الى يؤدي السدقف السدخل مدقف مدخل الى تؤدي صالة الى يؤدي مكذهف مدخل1.
  . العرش حجرة الى تؤدي

 السقدسة والشار السقدسة الشار إليقاد يدتخدم مكان يتهسطيا اعسدة اربعة عمى العرش غرقة تحتهي 2.
 . (السكارون ) يدسى لمقرر السعساري  الشسهذج ىذا . السمكية الديشية الطقهس في تدتخدم

 الحجرات بو تحيط واسع فشاء وجهد عمى ويعتسد السيكشية بالعسارة تسيزت معساري  تكهين : والسكارون     
  . بعض الى بعزيا تؤدي فدفهرية ومداخل صاالت من ويتكهن 

 . (الكشهسهس) قرر حجم من اقل كانت السرحمة ىذه في القرهر احجام1.

   .الحقا السعابد لبشاء االولى الشهاة كهنيا من تأتي القرهر من الشهع ىذا اىسية ان2.



  
   انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 انفٍَتائج 

 ادلُابع االوىل نهعًارة انيوَاَيت انمدميت/ و

تأأأثخت العسأأارة اليؾنانيأأة القجيسأأة خاصأأة فأأي القأأخنيؽ الثأأامؽ والدأأابع قبأأل السأأيالد بتأأأثيخات مأأؽ     
 . الذخق ثؼ تكؾنت ليا الحقا شخريتيا السسيدة وندتظيع ان نتمسذ التأثيخات االتية فييا 

شسال سؾريا او العسارة في شسال سؾريا ومشيا استخجام الشحت في واجيات السباني وخيخ مثال 1.
التي كانت تدتخجم في القرؾر االشؾرية في الجدء العمؾي مشيا ، وشسال سؾريا  االقاريدعمييا 

 .كانت تحت الديظخة االشؾرية 
مرأأأأخ كانأأأأت مبانييأأأأا مأأأأؽ الحجأأأأخ كسأأأأا اسأأأأتخجمؾا االعسأأأأجة الحجخيأأأأة بذأأأأكل واسأأأأع وقأأأأج اخأأأأح 2.

اليؾنانيؾن القجماء فكخة استخجم االعسجة القجيسة مؽ العسأارة السرأخية القجيسأة التأي سأبقتيؼ قبأل 
 . سشة آنحاك ( 1500)

مأؽ مرأخ القجيسأة ( العسأارة باسأتخجام الحجأخ)كسا اخأح اليؾنأانيؾن القأجماء فكأخة البشأاء الحجأخي 3.
 . بعج ادخال تعجيالت عمييا واالمثمة عمى ذلػ كثيخة خاصة في العسارة في جديخة كخيت 



  
  انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 مذكمة وحل البشاء مؾاد عمى الديظخة : ىي االولى ، رئيديتيؽ مذكمتيؽ القجيسة اليؾنانية العسارة واجيت
 والحجخ والخخام السخمخ مثل الرمبة البشاء مؾاد تظؾيع ىي : الثانية ، البشاء وحجؼ السكان بيؽ الرخاع
 مؽ وبجال والمبؽ الخذب مؽ كانت بعجما الحجخ مؽ قؾية اساسات بعاد الديل مؽ لحلػ تبعا فاصبح
  -: االتية بالظخز احجاليا يسكؽ االعسجة مؽ عجيجة انؾاع استخجمت االعسجة استعسال

 بالرفات وتسيد القجيسة اليؾنانية العسارة في شيؾعا االعسجة طخاز انؾاع اكثخ وىؾ: الدوري  الطراز-
 : االتية
مباشخة االرض عمى يقف وانسا عمييا يقف قاعجة لو ليذ . 
 بداوية االخخ البعض عؽ بعزيا تشقدؼ التي غائخة قشاة (20) عمى االعسجة مؽ الظخاز ىحا يحتؾي  

  . حادة بحاجة
الجوائخ مؽ ثالثة او حديؽ نجج العسؾد اعمى في . 
مدتظيل وجدء مدتجيخ جدء جدأيؽ مؽ يتكؾن  العسؾد تاج .  



  
  انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 لالسفل السياه تدخب لزسان كاالسج حيؾانات رؤوس مؽ العسؾد تاج تديؽ يتؼ.   
لمعسؾد قياسا صغيخ حجؼ ذو التاج يكؾن  فبعزيا التاج وخرؾصا عجة اشكال لو الجوري  العسؾد . 

 . اثيشا معبج عسؾدي في الحال ىؾ كسا
جديخة في وكحلػ الغخب في السدتعسخات وكحلػ اليؾنان جشؾب في االعسجة مؽ الشؾع ىحا انتذخ 

 . (صقمية)
 قرن  مرور وبعد مسيز بذكل القديسة اليهنانية العسارة في االعسدة من الشهع ىذا ظير : االيهني الطراز .2 

  . العسارة في باستخدامو جدارتو اثبتت ابتكاره عمى
 حادة عرضية بقشاة محددين لمقاعدة السكهنان الجزان وكان قاعدة من االيهني العسهد يتكهن   
الدوري  الطراز في القشهات من اعسق بطبيعتيا القشهات وىذه قشاة (24) فيو القشهات عدد .  
مشو رشاقة اكثر انو كسا الدوري  العسهد من سسكا اقل االيهني العسهد . 
العسهد تعمه التي االجزاء اما الذكل مدتطيمة مداحات ثالث من االيهني الطراز عسهد يتكهن  العسهد تاج 

 مقدم ليس االخير ان وىه واحد اختالف اال االختالف وىذا . الدوري  الطراز في الرفات نفس تقريبا فمو
  . مترابطة واحدة وحدة يتكهن  وانسا اقدام الى

عديدة انهاع مشو انتذرت اذا اليهنان من الذرقي الجزء في االعسدة من الشهع ىذه انتذر .  
 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 
  : االتية الخرائص لو عسؾد بان الظخاز مؽ الشؾع ىح يتسيد : الكؾرنتي الظخاز . 

 كل وفي االكانتذ ورقة عمى اساسا   تقؾم بدخخفة مدخخف كمو وتاجو السقمؾب الجخس شكمو يذبو1.
 او فارغة اخخى  مداحة اي التاج عمى يعج ولؼ حمدونية بشياية تشتيي اكانتذ ورقة تبخز جانب
  . ايثشان تيجان مبعج مثل خالية

 القجيسة السباني في وخاصة السيالد قبل الخابع القخن  نياية في االعسجة مؽ الظخاز ىحا استخجم2.
   . اباوروا االلو معبج تاج في وكحلػ السدتجيخة السقابخ مثل الرغيخة

 

 عمى اقترخ وانسا كثيخا   اليؾنان بالد في مشذخا   يكؾن  لؼ االعسجة مؽ الظخاز ىحا : االبؾلي الظخاز .4
   . اسشداصؾل شسال

 وبيشيؼ ناحيتيؽ في العسؾد مؽ بشحؾ مشو شكل كل حمدونييؽ شكميؽ مؽ الظخاز مؽ الشؾع ىحا يتكؾن 1.
  . نباتية زخارف

   . القجيسة السرخية االعسجة طخز بعض كثيخا الظخاز ىحا يتذابو2.

  . (االردن و وفمدظيؽ ولبشان افخيكيا او سؾريا) مؽ االصل في الظخاز ىحا ان يقخرون  االثاريؾن 3.
 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 
 انيوَاَيتادلعابد 

 بااللية االىتسام زاد ان بعج متخررة اصبحت السعابج انو قجيسا   كانت السشازل شأن شأنيا    
  . متخرص بشاء لمسعبج يكؾن  بأن حاجة ىشاك وأصبحت
 بعج السعبج وتظؾر ، ذاتو السشدل وعمى السعبج عمى تظمق كانت : القجماء اليؾنانيؾن  عشج السعبج    
 في تؾضع التي االلية بتساثيل االىتسام زاد ان بعج متعجدة واصبحت ، االلية بسشازل االىتسام زيادة
  :يمي وكسا كبيخا تظؾر وقج ، متعجدية نحرية القؾس أجل مؽ السعبج

 تسثال فيو الحجخ مؽ السبشي الحجخي  بالسشدل اشبو االمخ بجاية في السعبج كان -: االولى السخحمة1.
 . السحبح خمف يقع انو كسا السعبج مجخل الى يشغخ فيو يكؾن  متسيد مكان في يؾضع االلية

 قج السعالؼ متعجدة الحجخ مؽ كتمة واحيانا صؾر احيانا وانسا فقط تساثيل عؽ عبارة االلية تكؽ لؼ2.
 . الحجخ مؽ واحيانا القساش مؽ قظعة تغظييا

 الى تتجو مجاخميا) الذخق  الى تتجو كانت بحيث بشاءىا يتؼ القجيسة اليؾنان في السعابج كانت3.
 وليحا الغخبية الشاحية الى السجاخل يكؾن  ، الظبيعية الغخوف بدبب تتغيخ العادة وىحه (الذخق 
   . الحياة الذخق  يسثل والليتو

  . لمسعبج الكأسي الذكل كان4.

.5.  
 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 
   :السعابج عؽ شاممة صؾرة ليكؾن  ليا التظخق  مؽ البج الشقاط مؽ مجسؾعة ىشاك

 ميدة اىؼ االعسجة وىحه صفان او االعسجة مؽ واحج صف بو يحيط مدتظيل شكل عمى السعبج كان1.
  . تساما متداوي  االعسجة بيؽ والسدافات ،

 ان البج السعبج الى يجخل الحي الذخص ان لحلػ االرض عؽ مختفع عمى يشدى دائسا السعابج2.
  . الجرجات مؽ عجد يرعج

 لمجدء ليجخل ثؼ عخضية لرالة يرل ثؼ االمامية االعسجة يجتاز السعبج الى الجاخل الذخص3.
  . السعبج مؽ الخئيدي

 السجخل عسؾدي نجج الؾسط وفي مخبع بعسؾد يشتييان حائظيؽ عؽ عبارة السعبج مؽ الخئيدي الجدء4.
 السعبج الى الخئيدية الحجخة الى يؤدي باب طخيق عؽ ىشاك مؽ ثؼ صغيخة حجخة الى يؤديان المحيؽ
   . العبادة حجخة ىي الحجخة وىحه

 مؽ ومفتؾحة ناحية مؽ مغمقة اخخى  حجخة ىي الحجخة ىحه وخمف االلية تسثال فييا العبادة حجخة5.
 ويأخح لاللية الشاس مؽ السقجمة والشحور اليجايا لخدن  تدتعسل التي الخمفية بالحجخة تدسى ناحية
    . السعبج شكل الحجخة ىحه مجخل

 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 ادلعابد
ثى بُاء عدة يعابد ، ونعم الدو يعبد يوَااَ  ْاو يف يديُات ( و.ق)يف انمزٌ اخلايض     
 : ، يتكوٌ ْذا ادلعبد يٍ حجزيٍ ( اباوروا)وْذا ادلعبد يظًى مبعبد االنّ ( تزيوص)
 

 .ْ  حجزة رئيظيت يمظًت اىل جشأيٍ عٍ طزيك صف يٍ االعًدة يف انوطط : االوىل 
 . ْ  احلجزة اخلهفيت وْ  يمظًت اىل جشأيٍ عٍ طزيك عًوديٍ يف انوطط : انثاَيت 

يف ْذا ادلعبد ُْان طزيمات جديادة يف بُااء ( .. باغيا)يف يديُت ( اباوروا) نالنُّْان يعبد ( اركاويا)ويف يديُت     
، ْذِ االعًدة عهاى ْيا ة اَفااع اعًادة تهتفاك ( 6×15)احلجزة انوططى ويف ْذا ادلعبد اعًدة ايوَيت عددْا 

يف انُاحيات  كاورَث باجلدار ، ونعم انش ء انغزيب ش ء ْذِ احلجزة ْو وجود عًود واحاد يف انوطاط طازاسِ 
 . كاٌ ْذا انتفًيى اضطزاريًا نوجود ادلعبد يف احضاٌ اجلبال  وريبااجلُوبيت 

 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 :انتفويز انيوَاَ  يف انمديى 
لأؼ يكأؽ مدأتقال اال فأي الجولأة الحجيثأة ال يؾجأج فأؽ  النأويدتجل عمى الترؾيخ مؽ خالل فؽ الفخار     

مشفرل كسا ىؾ معخوف لجيشا كأن يكؾن مخسؾم عمى لؾحة او جأجار عمأى االقأل فأي العرأؾر الؾسأظى 
عيخ ىحا الفؽ في عرخ الجولة الحجيثة ، اما في الجولة القجيسة والؾسظى ندتجل عميأو مأؽ . والستقجمة 

فأأؽ الفخأأار والخسأأؾم السخسأأؾمة عمأأى الجأأجار ، لكأأل الأأحيؽ يجرسأأؾن الفخأأار بذأأكل متخرأأص يكأأؾن لأأؾن 
الفخأأار دال عمأأى كسيأأة الحجيأأج فأأي التأأخاب كمسأأا زادت كسيأأة الحجيأأج كمسأأا اقتأأخب لأأؾن االنيأأة الفخاريأأة مأأؽ 

في السجاخل القجيسة عبارة عؽ خظؾط وحأجود ، اقأخب شأيء الأى  بجاتاالحسخ القاتؼ والعكذ صحيح ، 
 . االشكال اليشجسية السجخدة مثل السثمث والذكل الخباعي ال شكل مؾضؾع فيسا بيشيسا بذكل بديط 

في مخاحل الحقة اصبحت االشكال اليشجسية خمف مؾضؾع ثأؼ تظأؾرت الحقأا مأؽ الظبيعأة لكشيأا ال     
الحيؾانأأات البحخيأأة تتأشفذ عأأل الدأأظؾح الخارجيأأة وانسأأا كانأأت لأأيذ  فاصأأبحتتذأبييا ، ثأأؼ تظأأؾر الحقأأا 

شكميا الحكيقي وانسا ال تذبو الحيؾانات شكميا الحكيقي فأي مخحمأة الحقأة اصأبحت االشأكال تخسأؼ عمأى 
الفخاريأأة تقتأأخب مأأؽ الؾانيأأا الظبيعيأأة وكانأأت عمأأى شأأكل ، امأأا ىأأحه الحيؾانأأات البحخيأأة  لالوانأأيالدأأظؾح 

وحتأى فأي ىأأحه ( مشغأخ مأؽ البحأخ)خاصأة غالبأة تخسأؼ بذأكل مشفأخد ، وامأا تخسأؼ بذأأكل مؾضأؾع بدأيط 
مشغأأخ طبيعأأي لبخكأأة مأأؽ السأأاء وفييأأا سأأسػ وتأأخى ان )الحالأأة كأأان ىشأأاك فييأأا تحأأؾيخ او تحخيأأ  مأأثال 

عسمية الخسؼ عمى جأجران االوانأي الفخاريأة تأتؼ بالذأكل االتأي ان ( . الدسػ رسسو بذكل كامل في الساء
:- 



  
 انفُوٌ يف حضارة انيوَاٌ انمدميت

 
 . االنية الفخارية ابلظل جتفف .1
ان نتأكد من  ففاهانا  من  دفنانء ايه هيانا نيفنعاا ن الفنجن دبدرفنة ينجارع معيانة ا تنناءا  انا الننا اني ا ا كنان الننا بعد 2

 . هنا هانق ( 1000)دالاانع م  النا اجلبسي بدرفة ( 600)م  الاانع احلججني 
 . ان نتأكد م  اهنا هخجت بعد .3
ال نسنتني  الجمنل  انا مننانم ي ننة  النن الفخارينة ابحلجنج حن اتناىل ال التاعنيل  لالنينةبعناينة التاعنيل لاسننخل اخلنارفي نقنان  .4

 . متاما د اا منانم خشاة متاما دامنا حتتاىل ال نعانمة دخشاننة معقانلة لاجمل  اياا 
 ( .دهي  بارع    اكاميد مااننة دهانمفات دهازات كينيائية)الجمل نناي السنخل اخلارفي مباءع زفافية  ناية .5
 . ن الفجن مجع اخجى هيتل تزفيجاا مجع اخجى د اا السنخل اخلارفي لاجمان  اليت رمسااها نيفعاا .6
 
  
:- 
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 اٌاد  انسام.د,محاضرات  -  

 المعلومات المتوفرة على الشبكة  -
 العنكبوتٌة 


