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التأثیرات الحضاریة المتبادلة على الفخار في الساحل الغربي للخلیج العربي 
  من األلف الخامس قبل المیالد الى نھایة العصر الحدیدي

  
  عالء الدین عبدالمحسن شاھین/د .أ
   سلطان مطلق الدویش  /.أ                                                                

  مقدمة 
یعتبر فخار العبید أقدم فخار عثر علیھ بمواقع ساحل الخلیج الغربي ویصنع من مادة 

األشكال طینیة خضراء مخلوطة بالقش ومصنوعة على العجلة الفخاریة ویحمل 
ن أن نربطھا بالمرحلتین الثانیة والثالثة العبیدیة والتي تنتشر واألنماط الزخرفیة التي یمك

كما تتمیز مراكز ).موقعآ أغلبھا وجد بھا الفخار الملون  ٥٠( في مواقع الخلیج العربي 
الخلیج بالفخار المحلي األحمر اللون والمعمول من مادة طینیة مخلوطة بالرمل والتي 

  .لة العصر النحاسيُشكِّلت في البدایة بالید بدًء من مرح
تتمیز ھذه الفترة بوجود كسر من الفخار الملون المطابق لذلك النوع الموجود في القرى 

كما وجدت ھذه الكسر بشكل خاص في . في جنوب العراق ) ١(الزراعیة لحضارة العبید
إن . والمواقع المماثلة في الساحل غربي الخلیج مستوطنات صیادي السمك في المرخ

األساس المشترك بین مجموعة المواقع العبیدیة في الخلیج العربي وبین المواقع العراقیة 
یتمثل في تشابھ فخارھا الملون من نماذج صناعة الفخار العبیدیة مع األخذ بنظر 
االعتبار اختالف صناعة الفخار السمج واآلآلت الصوانیة عن الصناعات المماثلة من 

ویتمیز فخار العبید .  )٢(نھا تكشف عن تقالید صناعات محلیة مواقع العراقیة ، اي ا
بزخرفتھ الجمیلة ویظھر وجھ اآلنیة وكأنھ قطعة زخرفیة واحدة ، والزخرفة على 

وجدیر بالذكر أنھ .  )٣(.األواني الفخاریة تحمل خطوطا متوازیة أو متقطعة أو متعرجھ

                                                             
  جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  –أستاذ دكتور  
   الكویت - إدارة اآلثار 
د      ١ م بع ذا االس ًة بھ ميَّ لغ د         ُس ة، وق ة أور القدیم ن مدین القرب م د ب ل العبی ي ت رة ف افھ ألول م اكتش

ل أور،             رى مث ة أخ ع قروی ي مواق رت ف ي ج ات الت د التحری ة بع ورة دقیق ھ بص حت أنواع اتض
د             مال ، لق ي الش ونة ف ل حس ة وت ل األربجی ورا وت ھ ك وب، وتب ي الجن د ف اج محم دو، وح واری

الد الر    اء ب ع أرج ي جمی ار ف ذا الفخ ر ھ وریا،    انتش ل س اورة مث بالد المج ي ال دین وف اف
ران   ي، وإی یج العرب واحل الخل ول، وس ل   : واألناض ور ماقب ي عص ار ف دباغ ، الفخ ي ال تق

 ٢٠،ص١٩٨٥، بغداد ، ٣التاریخ ،ج
رة ال     ٢ ي والجزی یج العرب ار الخل مي  ، آث واد الھاش ا ج داد   رض داد ، بغ ي ج بغ ع ف ة  ، طب ، عربی

 .١١١،  ص ١٩٨٤
در  ٣ لیمان الب ث ق    س ع والثال ین الراب الل االلف ي خ یج العرب ة الخل ت .، منطق ، ١٩٧٤م ، الكوی

 ٥٢ص 
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في مواقع شمال جون الكویت كشف عن أھم مواقع الفخار في الخلیج العربي وھما 
في األلف الرابع قبل المیالد )٥(.شمال دولة الكویت ١وبحره ،)٤()H3 ( موقعي طبیج 

، والذي  لدى اآلثاریین باإلناء ذي الحافة المائلةاإلناء الفخاري ، والذي یسمي یعتبر 
          عثر علیھ في مدافن الخلیج في األلف الرابع قبل المیالد في ابقیق ومدافن الصبیة

)SBHG17()وفي مدافن حفیت في ، ) ٧(ومدافن طوى سلیم وطوى سعید في عمان)٦
، حیث صمم اإلناء بطریقة القالب على وھو ُیعُّد أبرز فخار لھذا العصر ٨اإلمارات 

ارة قد وشاعت صناعة ھذا اإلناء في حضو.)٩(یصنع بالدوالب السریععكس الفخار الذي 
م ھي الفخاریات .فخاریات األلفین الثالث والثاني ق".جمده نصر في بالد الرافدین

وقد عثر علیھا . ، الموقع اآلثاري المشھور في وادي السند  ھاراباالمعروفة بفخاریات 
،  )١٠(في مواضع متعددة من منطقة الخلیج العربي مثل قلعة البحرین ورأس الجنز بعمان

وتتمیز بكونھا فخاریات متوسطة الخشونة أو غیر مصقولة ، ذات صبغة حمراء ، 
وقد اعتبرت ھذه ." )١١(وأحیاًنا تكون رقیقة ، وھي غالَب ذات زخارف ورسومات 

 )١٢(.الفخاریات دلیال على التبادل التجاري بین المنطقتین خالل العصر البرونزي

 

 

  

                                                             
ع  ٤ ة ج ، موق ات امنطق ارتر  ، فخاری رت ك ة  H3روب ت ،ترجم بوعي  ، الكوی ر اس ، تقری

 . ١، ص ٢٠٠٢بارعة النقیب ، 
5 Lukasz rutkowsk , Some Remarks about Safeguarding Archaeological Sites of the 
AS-Sabbiya Region, Kuwait , 2011, p3. 

دویش   ٦ ق ال لطان مطل ة     س الة مقدم ة ، رس ة أثری ت  ، دراس ة الكوی بیة بدول ة الص دافن مدین ، م
دیم       ى الق رق األدن ارات الش ي جض تیر ف ة الماجس ى درج ول عل رة    –للحص بة الجزی م ش قس

 .٨٤، ص  ٢٠٠٩العربیة ، 
ب  ٧ ال التنقی رون ، أعم اردى وأخ ة     دى ك ي المنطق عید ف وى س لیم وط وى س ي ط ي منطقت ف

ام   رقیة ع ان ،      ١، ط١٩٧٨الش لطنة عم ة ، س ومى والثقاف راث الق ة والت ،  ١٩٨٤، وزارة الثقاف
 .٤٠ص

 .١٣٥، ص ١معاویة ابراھیم ،  المدافن في الخلیج العربي ،  ط ٨
ة      ٩ ؤون الثقافی وري، ط، دار الش ي الخ ة لطف ارة، ترجم ؤ الحض وان ، نش د وج داد   دیف ة، بغ العام

 .٢٦٦، ص ١٩٨٨
ى ل       ١٠ یخ االول دوة الخل ز ، ن بي ، رأس الجن ة الراس ي ،   خلیف اون الخلیج س التع دول مجل

 .١٠٧، دولة الكویت  ، ص ٢٠٠٣
11 kervan M, " Indian ceramics : in Southern Iran and Eastern Arabia Repertory , 
Classification and Chronology " in Traditition and Archaeology . pp. 38-39 . 

راي    ١٢ ن ص د ب ة       " حم ارة الھندی بة الق ي وش یج العرب ة الخل ین منطق اریة ب ات الحض العالق
ن ق  یا م رق آس وبي ش ى ق.ق٣.وجن دار    ١ط" م .م إل عودیة ، اإلص ة الس ة التاریخی ،الجمعی

 ٢١٥، ص  ٢٠٠٦العشرون ، 
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  خالل األلف الخامس قبل المیالد التأثیرات الفخاریة لحضارة العبید
الشك أن فخار العبید یمتاز  بشدة حرقھ ، بحیث یكتسب طینة لونًا أخضر وصالبة 
شدیدة ویكون في ھذه الطین شي من التبن في غالب األحیان ، وأشكال آنیة دور العبید 
متعددة ومنتظمة ، متقنة الصنع ، رقیقة الجوانب، ومنھا الصحن الجمیل المكتشف في 

ط واألطباق ذوات الحافة المائلة إلى الخارج واألسفا) م ع ٤١١٥٢( تبة كورا 
وقد صنعت أنواع . )١٣()...............م ع  ٦٨٥٨( المصبوغة بخطوط عریضة سوداء 

فاخرة من األواني الفخاریة خالل عصر العبید الثاني في بالد الرافدین لھا لون واحد، 
  .الخلیج العربي   ، ُكِشَف عن مثیالت لھا في مواقع)١٤(ومزخرفة بخطوط ھندسیة غالبا

،  )١٥(الفخار األحمر: ینقسم الفخار في مستوطنات الخلیج العربي إلى قسمین رئیسین
درجة  ٦٠٠المصنوع محلیا وھو مصنوع یدویا ، ولم یتعرض لدرجة حرارة أكثر من 

ومن المحتمل في عدم وجود أفران أنھ تعرض للحرق وھذا یظھر من شكل الفخار 
سود في وسط بنیة الفخار ، ویستخدم في الحیاة الیومیة ، األحمر في األطراف واأل

ویتكون من القدور والطاسات، واألكواب ، وتبلغ نسبتھ في مستوطنات العبید الرئیسة 
أما الفخار اآلخر فھو فخار مستورد من بالد % .  ٢٠في شرق السعودیة والكویت 

ران، ولون طینتھ أخضر الرافدین عن طریق التجارة، وھو جید الصناعة ُصِنَع في أف
علیھ زخارف ورسوم أغلبھا ھندسیة وھو شبیھ لفخار بالد الرافدین خالل فترة العبید 

أھم القرى التي تعود إلى  ) ١٦(المبكرة ، ویستخدم في الحفالت والمناسبات الرسمیة 
حضارة العبید في سواحل غرب الخلیج ووجد بھا كمیات كبیرة من الفخار عین 

،  )٢٠(H3شرق السعودیة ، موقع طبیج /  )١٩(، أبو خمیس )١٨(وسریة، الد )١٧(قناص

                                                             
مجي   ١٣ رج بص ار   " ف ي الفخ ث ف ناعت  -بح دیم   ص راق الق ي الع ھ ف دد " ھ وأنواع ومر الع ،  ٤س

  ٤٦، ص ١٩٤٨
اریخ   ١٤ ل الت ور ماقب ي عص ام ف الد الش ن ، ب لطان محیس ق ،   –س ل ، دمش ون األوائ المزارع

 ١١٢االبجدیة ص 
 ومراوحعثر علیھ في الصبیة ، وأبو خمیس،والدوسریة،عین السیح،والخور،وجزیرة دلما، ١٥

 ومراوحدلما،
رة    ١٦ دكتورة آن  خبی ب رأي لل ي    حس ة ف ة البولندی وة البعث ااریخ وعض ل الت ار ماقب ي فخ ف

 .الكویت 
17 H,A,McCLURE AND N . Y AL-SHAIKH , Palaeogeography of an  , Ubaid 
archaeological site, Saudi Arabia , , Arabian archaeology and epigraphy , 1993, p 113 
18 A. .H. Masry , prehistory in northeastern Arabia ; the problem of interregional 
interation . field research projects , coconut grove  florida , 199. p 781 
19 A. .H. Masry , prehistory in northeastern Arabia ; the problem of interregional 
interation . field research projects , coconut grove  florida1991.p 87 
20 Cartr&, Crawford Maritime interactions in the Arabian Neolthic , Evidence From 
H3, AS –Sabiyah, an ubaid –Related Site in Kuwait, Leiden.Boston 2010  : 3,17:18 
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اإلمارات العربیة  )٢٢(،)مروح(مراوح الصبیة شمال الكویت ، وجزیرة /  )٢١( ١بحرة 
  .المتحدة 

وموقع حلیلة في الجانب اإلیراني قرب بوشھر حیث یوجد بھا فخاریات تشابھ فخاریات 
  ) ٢عبد ( الصبیة وحجي محمد 

  خالل األلف الرابع قبل المیالدتأثیرات فخار األلف الرابع قبل المیالد  
تتضمن اللقى النادرة التي ُعَثر علیھا في سواحل غربي الخلیج العربي ، ویحتمل أن 
یعود تاریخھا إلى األلف الرابع قبل المیالد ، مجموعة من الُلقَّى جرى تحدید تاریخھا 

ین نماذج فترة الوركاء المتأخر في بالد الرافدین  على أساس ترابط مزعوم بینھا وب
  ) ٢٣.(الجنوبیة

ویرجح أن بعض المواقع التي عثر علیھا في ساحل عمان كانت عبارة عن أكوام من 
األصداف والقواقع البحریة والكثیر من عظام الرخویات، وھو ما فسره بعض العلماء 

  )٢٤(.ل األلف الرابع قبل المیالد بأن ھذه المواقع كانت مقرا لھؤالء الصیادین خال
ویتمیز فخار ھذه الفترة بالجرار الصغیرة ذات الحواف المائلة إلى الخارج ، والقواعد 
البارزة ، وتتركز الزخارف في أجزائھا العلیا ، وأخرى بیضاویة الشكل ، بقواعد مسواه 

بأشكال شبة ورقاب قصیرة بحواف ممسوحة ، وتحت الرقبة ُقسِّمْت األبدان إلى قطع 
  )٢٥(.منحرفة 

وھناك من یرى ان فخار حفیت تطور تدریجیا من جرار ذات شفاه مائلة للخارج ظھرت 
م الى .ق ٢٧٠٠- ٣٢٠٠والتى أورخت الى  ٨-١٠في موقع شھري سخطة في الطبقات 

جرار أسطوانیة صغیرة ذات شفاه مائلة للخارج ورقاب اسطوانیة ، ویعتقد ان تطور 
 ٢٦م.ق ٢٧٠٠ -٢٨٠٠ظھر في مدافن حفیت وان تاریخة یعود الى نحو الفخار االیراني 

  توضح توضح انتشار فخار األلف الرابع قبل المیالد) ٢(خریطة  رقم  أنظر

                                                             
21 lukaszRutkowski , AS – Sabbiya , Kuwaiti- Polish , Archaeological Mission ,2007-
2010, Warsa-ALAHRA 2011, , p 42 
22 Mark Beech , the late stone age south – eastern Arabia , new results from 
excavations on Marawah Island and umm Az-zamul, Abu dhabi , Emirate , uae , 
Archoeology of the arabian peninsula through the ages , 2006 , p113 . 

الى  ٢٣ ة ،   .ك الم والثقاف ارقة ، إدارة اإلع ارة الش ي ام ري ف ح األث انتوني ، المس س م أ س
 ١٢، ص  ١٩٩٧،  ٢الشارقة ، التقریر ، الثالث ، ط

ال  ت ٢٤ ة ، ج  . دانی ور القدیم ي العص ي ف یج العرب وتس  ، الخل راھیم  ١، ط ١ب ة إب ، ترجم
 ١٤٠،  ص ٢٠٠٣خوري ، أبو ظبي ، المجمع الثقافي ، 

ال  بدر ٢٥ ى ص ھ عل ان وتأثیرات اد ماج ي ، اقتص داهللا الھزان ة عب ا ی  ١٩٥٠ -٢٥٠٠تھا وثقافتھ
 ١٨٤ص  ١٩٩٧جامعة الملك سعود ، كلیة اآلداب ،/ م،رسالة الماجستیر،قسم التاریخ .ق

26 Tosi, M, , The dating of Umm An- nar culture and a propsed sequence for oman in 
the  third millennium B.C, . JOS .VOL , 1976.P90 
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، یت، وسوسة، وفي وتبة یحي بإیران جرار صغیرة مشابھھ لجرار ُوِجَدت في جبل حف
 )٢٧(وفي بالد الرافدین وفي أوورك

  

  :المیالد فخار األلف الثالث قبل 
  فخار أم النار 

م ظھر فخار أم النار فى شبھ جزیرة عمان ، والذي یمتاز بأنھ .في األلف الثالث ق
مصنوع بواسطة العجلة ومادتھ من الطین الناعم وبعض األواني مصنوع من الطین 
المخلوط بالرمل وخاصة تلك األواني الفخاریة الخشنة والكبیرة ، وتراوح ارتفاع 

سم ، ورقابھا قصیرة  ٦سم ، وبعضھا یبلغ ارتفاعھ  ١-١٠غیرة من األواني الص
وحوافھا مائلة إلى الخارج ، وتأخذ األواني الكرویة شكال كرویا أو شكل مزھریة بجسم 
مخروطي أسفل األكتاف التي تأخذ شكال مائال ، ولھا قواعد عریضة ، وجمیع األواني 

من  الزخرفة على الجزء العلوي باستثناء الكبیرة تحمل زخرفة مطلیة ، وتقتصر
، وأحیانا تغطیھا كلھا وتمتد إلى داخل اإلناء ، وتتألف الزخرفة من خطوط مائلة األواني

أو مثلثات  أو صفوف من الخطوط أو شبة دائري وتطلى باللون األسود وأحیانا تحمل 
  )٢٨(. الزخرفة أشكال حیوانات

  : متأثرة بفخار عصر فجر السالالت جرار فخاریة من الساحل الغربي للخلیج العربي 
جرة فخاریة تتمیز بوجود زخرفة ألشكال حیوانیة من عصر فجر السالالت ،  -١

  )٢٩(. اكتشفت في مدفن حقل أبقیق جنوب شرق المملكة العربیة السعودیة
  )٣٠(جرة فخاریة من عھد فجر السالالت ، اكتشفت في جزیرة تاروت  -٢

كانت فیھ محاولھ لتقلید أشكال الفخار األجنبي ، وبشكل  وھو الفخار المصنوع محلیا وأن
خاص یمثلھ من فخار قجر السالالت ونوع من أواني الخزف ذات النتؤات في شكل 

  ٣١السالسل
، عثر علیھ في موقع الرفیعھ ، في شرق المملكة فخار فجر السالالت األخضر:أوال "

 المقلد ، وھو مصنوع من عجینةالعربیة السعودیة على قطعة واحدة من ھذا الفخار 

                                                             
27    - D.T. Potts  -  Before the Emirates: an Archaeological and Historical Account of 
Developments in the Region c. 5000 BC to 676 AD , p 37 

ة          ٢٨ یالد ، مطبع ل الم ث قب ع والثال ین الراب الل األلف ي  خ یج العرب ة الخل در ، منطق لیمان الب س
 ١٥٩م ،   ص ١٩٧٤حكومة الكویت ، الكویت 

29 piesinger .c.m (1983) legacy of dilmun : the roost of ancients maritime trade in 
eastesn coastal Arabia in the 4-3 millennium B.C, Thesis . un Wisconsin . p 268 
30 Crawford .H. op .cit, p 45 

ارة    ٣١ ر ، التج عد عم ال س ث ق    جم ف الثال ي األل ي ف یج العرب ي الخل وراة ،  .ف الة دكت م رس
  ١٣٢صه ، ١٤١٢سم اآلثار والمتاحف ، ،جامعة الملك سعود ، ق
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 ٠.٤خضراء صفراویة على السطحین ، بة شوائب من حبیبات الرمل الناعم ، سماكتھ 
 ٣٢سم ٠.٦-سم 

  فخار فجر السالالت األحمر  ویندرج تحت ھذا النوع العدید من العناصر المقلدة : ثانیا 
ن متوسط فخار فجر اساللت األحمر  ، مادة ھذا الفخار أحمر قرمیدي غبر مبط -١

سم ، وعثر علیھ بكمیات كبیرة  ١.٣- ٠.٤الخشونة خلطنتھ متوسطة الحبیبات ، سماكتھ 
من فخار الموقع وتوجد لھذا النوع من % ٥٥شرق السعودیة ویمثل / في مقابر بقیق 

الفخار أشكال شبیھ من عھد فجر السالالت في وادي الرافدین وأشكال خاصة في شرق 
أنھ مصنوع في ھذه المنطقة بالذات وبالتحدید : تعتقد باسنجر الجزیرة العربیة ، ولھذا

منطقة بقیق وأن أشكالھ ھي نسخة من أواني عصر فجر السالالت من وادي الرافدین، 
، منھا ماھو بحزوز االحمر بأنھا عالیة مرتفعھ الكتفتتمیز أواني فخار فجر لسالالت 

لبدن عنقھا العمودي متصل على الكتف وزخرفة نقاط ، وتوجد أواني خزن كبیرة ا
بالبدن بدون ثنیة ، ونوع أخر من أواني الخزن  قاعدة مستویة ، أو على شكل حلقة ، 
وثمة أواني كرویة الشكل بال حافة بعضھا مزخرف بحز أسفل الفوھة ، والقصعات 
بفوھة واسعة علیھا زخرفة نتؤات بشكل سلسلة ، أما الحافة فھي بارزة عن البدن 

طار متوسط العرض ، یصلھا بالبدن عنق قصیر ویوجد ما یقابل األشكال وعبارة عن ا
المذكور أعاله وزخارفھا من عصر فجر السالالت من وادي الرافدین في كل الجاش 

 )٣٣("وأوروك والعبید ونیبور وأور وتل أسمر وخفاجي
یتمیز ھذا الصنف بمادتھ المتوسطھ والمنعم على سطحھ : فخار فجر السالالت   - ٢

الداخلي والخارجي ومبطن بالقار من الداخل والخارج ، وعثر قطعھ واحدة منھ مبطنھ 
وفي مدافن ھیلي عثر آواني فخاریة تؤرخ الى فترة السالالت ببطانھ حمراء من الداخل  

  )٣٤. (تل عقرب في بالد الرافدینالباكرة وتشابھ تلك التى عثر في 

  :) ٩فخار دیلمون ( فخار األلف الثاني قبل المیالد
یعتبر فخار فترة باربار نسبة إلى قریة باربار في البحرین من ابرز أنواع الفخار 

ویتمیز فخار باربار بوجھ عام بأنھ عبارة عن جرار كبیرة الشكل ذات بسیط الدیلموني ، 
ویالحظ . سم  ٥- ٣ویة، ولھ أعناق ضیقة یتراوح طولھا بین مثخنة نحو الداخل أو مط

                                                             
ث ق        ٣٢ ف الثال ي األل ي ف یج العرب ي الخل ارة ف ر ، التج عد عم ال س وراة ،  .جم الة دكت م رس

 ١٦٣صه ، ١٤١٢سم اآلثار والمتاحف ، ،جامعة الملك سعود ، ق
م ، رسالة دكتوراه ، .ق١٣٠٠ -٣٠٠٠المدیلوي ، تجارة ماجان في العصور القدیمة على راشد  ٣٣

 ٢١٨، ص ٢٠١٣جامعة الملك سعود ،كلیة اآلداب قسم التاریخ ، الریاض ، 
ر ، الھند ، حیدر آباد ، ، قطر آثار ماقبل التاریخ وفجره ، ترجمة عبدالرحیم خیبمحمد عبد النعیم ٣٤

 ٥٠ص، ١٩٩٨
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أن األبدان تكون مزخرفة بتضلیعات أفقیة على ھیئة سلسة أو نادرة على شكل خطوط 
  )٣٥(.حادة متصلة

إن االختالفات اإلقلیمیة في صناعة الفخار بین فیلكا والبحرین محدودة للغایة حیث یظھر 
الفخار في الموقعین وان كانت ھناك بعض االختالفات التشابھ العام من خالل مقارنة 

  )٣٦(.الملحوظة
بدایة األلف الثاني قبل  فاللقى اآلثاریة الفخاریة في جزیرة فیلكا ، والتي تعود إلى 

 كل بفخار بربار الدیلموني الطراز، والشبیھ من حیث المادة والشالمیالد
 )٣٧(، مشكلة بالید وھى التى تمثل النسبة الكبرى في المنتجات الفخاریة )٦صورة رقم (

ولقد كانت   )٣٨(بینما یتمیز الفخار الرافدي المستورد بمعالجتھ بمواد عضویة مثل القش
نسبة القطع الفخاریة المستوردة في مستھل األلف الثاني متوسطة في جزیرة فیلكا ، لكن 

وقد توصل ھوجالند في دراسة فخار . التأثیر الفني أخذ یزداد على اإلنتاج المحلي 
المدینة الثانیة والثالثة في قلعة البحرین إلى أن االختفاء شبھ التام لفخار بالد الرافدین 

  )٣٩.( لمستورد في منطقة الخلیج مع بدایة األلف الثاني قبل المیالدا

وموقع الخضر في   F3,F6في جزیرة فیلكا عثر على الفخارالدیلموني بكثرة في مواقع 
، وعثر فیھا على أوان فخاریة كاملة  ، وعلى كسر فخاریة كثیرة تعود  شمال الجزیرة 

ووجدت . ٤٠)(.ھل األلف الثاني قبل المیالدإلى فترات زمنیة متفاوتة  إبتداءا من مست
معظم ھذه اللقى داخل المباني أو بالقرب منھا وكشف في المبنى الواحد عن أنواع عدیدة 
من فترات مختلفة في طبقات مختلفة نتیجة إلستمرار التوطن في مكان واحد وبناء 

،  F6في الموقع " قصر الحاكم " ونورد على سبیل المثال . البیوت الجدیدة فوق القدیمة 
ابقا ، حیث یعود الفخار الذي كشف عنھ في الطبقة السفلي إلى بدایة الذي مر ذكره س

م أي خالل .ق ١٤٠٠األلف الثاني قبل المیالد ، ویعود فخار الطبقة العلیا إلى حوالي 
 لقد دلت اللقى الفخاریة في مواقع العصر البرونزي في جزیرة فیلكا   ٤١)(الفترة الكاشیة

 )F3,F6 ( على أنواع كثیرة ، منھا ما ھو مستورد ومنھا ما ھو محلي صرف أو خاضع
ة الطینیة التي للتأثیرات الفنیة والتقنیة الخارجیة ، ویالحظ ذلك في تفاوت تركیب الماد

فنوعیة . ، وفي التقنیة المستخدمة في صنعھا وفي أشكالھا وزخارفھا صنعت منھا اآلنیة

                                                             
35 FlennigHojlund, The Burial mounds of BAHRAIN , MINSTRY OF INFORMATION , 
Bahrain, 2007, p11 
36 Hojlund,pottery,p.163  
37 Hojlund,pottery,p.169 

اوي   ٣٨ ادة حج دیم  " ٢٠٠١غ ت الق اریخ الكوی ى ت ة عل واھد أثری ة " ش دوة العلمی اث الن أبح
ة       یج العربی دول الخل اون ل س التع دول مجل ار ب اریخ واآلث ة الت ي    –لجمعی ار ف اریخ واآلث ین الت ب

  ٥٨ص منطقة الخلیج العربي ، الكویت ، 
  ٣٩م ، ص ٢٠٠١) بین التاریخ واآلثار في منطقة الخلیج العربي (غادة حجاوي، ٣٩

40 Hojlund ,Pottery,139-144,Calvet,Failaka,1986-88, 
41 Edens,B.T.,p.200 
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ین معالجا بإضافة نسبة من الرمل أو القواقع إلى مكوناتھ، الفخار المحلي یكون فیھا الط
أما من ) ٤٢)(القش(بینما یتمیز الفخار الرافدي البابلي المستورد بمعالجتھ بمواد عضویة 

الناحیة التقنیة فیالحظ أن الفخار المحلي قد نفذ بتشكیل الید ، وبخاصة في الفترات 
ا بعد تدریجیا ، أما الفخار المستورد فیشكل المبكرة من العصر ، ثم یستخدم الدوالب فیم

ومن حیث األشكال والزخارف فكل فترة لھا ما یمیزھا من . بواسطة الدوالب 
وقد كشف في مواقع العصر البرونزي  فخار ذو طینة حمراء مزخرف   )٤٣(.الخصائص

رار بأشكال ھندسیة  أو حیوانیة أو آدمیة منفذة باللون األسود على شقفات من أكتاف ج
، إلى وادي سوق ، ویؤرخ ھذا الفخاركبیرة لھا وما یماثلھا في فخاریات عمان المنسوبة 

  ) ٤٤(.كما تعتقد كارتر ، في نھایة األلف الثالث ومستھل األلف الثاني قبل المیالد
ومن اللقى الفخاریة التي كشف عنھا في جزیرة فیلكا النوع المعروف بفخار بربار ، 

إضافة إلى األختام المسطحة المستدیرة أھم عناصر حضارة دیلمون  ویعتبر ھذا الفخار ،
وفخار بربار . ٤٥ دوبدایة األلف الثاني قبل المیال التي ازدھرت في نھایة األلف الثالث

عبارة عن طین أحمر ذي عصابات دائریة ناتئة ، یعود إلى بدایة األلف الثاني قبل 
المیالد وقد عرف في منطقة الخلیج كلھا ، حیث استمر إنتاجھ منذ المراحل المتأخرة من 

، ،في أماكن خارج البحرین وفیلكاوقد عثر على فخار بربار٤٦)(األلف الثالث قبل المیالد 
ض مدافن الظھران في المملكة العربیة السعودیة وفي موقع الخور في قطر مثل بع
في الطبقات  F6كشف عن أقدم الفخاریات في جزیرة فیلكا في تل كما ٤٧)(وغیرھا

مما یعني أن ھذه الطبقات تعود إلى فترة سابقة " القصر" الواقعة تحت أرضیة مبنى 
وقد خلت طبقات مبنى القصر التي تلتھا من ھذا النوع من الفخار . على تأسیس المبنى 

وقد قامت تریزا كارتر في عمل حفرة مجاورة للقصر .مما یدل على أن إنتاجھ قد توقف
، وبرز الفخار في ھذا الموقع من خالل   )٤٨(ن عن استمرار فخاریات باربارحیث كشف

                                                             
اوي  ٤٢ ادة  حج دیم  " غ ت الق اریخ الكوی ى ت ة عل واھد أثری ة  " ش ة لجمعی دوة العلمی اث الن أبح

ة        یج العربی دول الخل اون ل س التع دول مجل ار ب اریخ واآلث ة      –الت ي منطق ار ف اریخ واآلث ین الت ب
 ٥٧،    ص٢٠٠١ الخلیج العربي ، الكویت

دومي   ٤٣ ادة ق دیم    " غ ت الق اریخ الكوی ى ت ة عل واھد أثری ة    " ش ة لجمعی دوة العلمی اث الن أبح
ة        یج العربی دول الخل اون ل س التع دول مجل ار ب اریخ واآلث ة      –الت ي منطق ار ف اریخ واآلث ین الت ب

 ٥٧ص  ،٢٠٠١الخلیج العربي ، الكویت 
44 Carter, Kuwait-reallexkon,p.394 
45 Carter : Kuwait-Reallxikon,p.392 

   ١٤٢-١٤٠ھیا الثاني وھشام الصفدي ، الخلیج العربي ، ص  ٤٦
 .م،١٩٧٢بعثة جونز ھوبكنز إلى الخلیج العربي، : استطالع " تیرزیا ھاورد كارتر ٤٧
ال   -٤٨ ٤٨ وا س یة ،    فرانس ة الفرنس ازات البعث ر انج ا ، وزارة   ١٩٨٨تقری رة فیلك م جزی

 ٣٨االعالم ، ص 
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متأخرة في  F3، وتجدر اإلشارة ھنا إلى أنھ ال یوجد في تل ) ٤٩(حفریات البعثة الفرنسیة
  .زمن إنشائھ عن مبنى القصر 

وقد ظھرت الصالت مع بالد الرافدین من خالل كسرة فخاریة لونھا أحمر محزز علیھا 
  ) k.m.1303) (  ١( ت مسماریة ، انظر شكل رقم كتابا

  في غرب الخلیج العربي  فخار العصر الحدیدي
تمیزت أواني ھذا العصر باألباریق ذات المصبات المفتوحة ، والزمزمیات ذات 
المقابض الصغیرة ، والجرار ذات المقابض الممتدة حتى الجسم ، صنع اغلبھا من طینة 

على البدن وتحمل أشكاآل ھندسیة عبارة عن خطوط و حمراء وتحمل زخرفة ملتفة 
  .دوائر وسطھا نقط 

، شبة جزیرة عمانوقد تمثلت المرحلة الثانیة تقریبا في جمیع مواقع العصر الحدیدي في 
ومن بینھا ساروق الحدید والقصیص ،باإلضافة إلى زخرفة الثعابین ، فنمط الفخار 

. مصبات على نحو جسر متصل بالحافة المشخص لھذة المرحلة ھو األباریق ذات ال
نماذج )٥٠(ولھذه األباریق الممیزة ما یقابلھا بشكل واضح في غرب إیران والبحرین

لمصنوعات فخاریة تحمل سمات فنیة متبادلة من جزیرة العرب وفي بعض مقابر الحجر 
عثر على آثار تعود إلى العصر البابلي ،  في وسط القبر عثر على بضع أوعیة ربما 

  تعود إلى العصر البابلي الحدیث عثر في احدھا على كوب من الفخار برأس مدبب
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
ي   ٤٩ ف ، دب د الناش ة وخال واز الخریش یاحة   : ف رة الس ام  ، دائ ة آالف ع ر ثالث دم عب ارة وتق حض

 ٣١، ص  ٢٠٠٧والتسویق ، دبي  
ي ،            ٥٠ ر العرب ى التحری ة حت دم األزمن ن أق ي م یج العرب اریخ الخل د ، ت عید األحم امي س س

 ٣٠٤،   ص ١٩٨٥البصرة ، 
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  االشكال والخرائط

  
التأثیر القادم من بالد الرافدین وبلوشستان والسند الى غرب الخلیج خالل الفترة من )١(خریطة رقم 

  .االلف الخامس الى االلف االول قبل المیالد
  Mery, 1996, EBA, Cerams,Gulf,BDF,Adobe Reader ,p176-177: المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


