
 حٌث االختام هً عددا واكثرها االشورٌة التجارٌة المراكز لعصر الفنٌة االنموذجات اهم من

 من المعروفة المنبسطة االختام جانب الى  االسطوانٌة االختام مرة الول فٌه وشاعت عرفت

 منها قلٌلة واعداد االختام تلك لصناعة االساسٌة الهٌماتاٌت المادة حجر  وكان السابق العصر

 من المنبسطة االختام والالزورد وصنعت والمرمر وحجر الحٌة الالٌمستون حجر من صنعت

 حجر عن فضال والمعادن والطٌن والعظام الصابونً والحجر الالزود وحجر الكرستال

 النقش اسلوب وفق على العصر هذا اختام فً فنٌة طرز اربعة تمٌٌز امكن لقد  الهٌماتاٌت

 والمنحدرة القدٌمة االشورٌة باالختام االول الطراز علٌها  تمثل المصورة والموضوعات

  الثالثة اور عصر اختام من موضوعاتها

 العدد قلٌلة وهً القدٌمة البابلٌة االختام الى اقرب واسالٌبه مواضٌعه فكانت الثانً الطراز اما

 الطراز االشورٌة اما التجارٌة المراكز عصر من االولى المرحلة نهاٌة فً ظهرت وقد نسبٌا

 سوري اسلوب ذات وهً الكبدوكً السوري بالطراز ماٌعرف او السورٌة االختام فٌمثل الثالث

 الطراز واالناضولٌة  وعرف القدٌمة والبابلٌة االشورٌة االسالٌب مع مشتركة صفات ولها قدٌم

 .  المحلٌة او االناضولٌة باالختام الرابع

 اختام منها وجد وقد االناضول فً صنعت النها بالتفصٌل الرابع الطراز اختام وسنتناول

 فً عنها كشف التً الطراز هذا من االولى المرحلة اختام ان وٌالحظ . ومنبسطة اسطوانٌة

 الطراز االغلب وعلى السابقة الثالثة بالطرز متأثرة كانت كانٌش كاروم من الثانٌة الطبقة

 عناصر اٌضا حملت االانها االشوري

 

 على مختلفة بمستوٌات واالشكال المشاهد ووضع المصورة بالمشاهد بأزدحامها محلٌة وامتازت

 ومواد بأوانً او منها اجزاء او حٌوانٌة او بشرٌة بأشكال الفراغات ملٌئ الختم  وبأسلوب سطح

 . الحٌوانات ابدان او مقاعدهم او االشخاص مالبس فً التظلٌل استعمال فٌها كثر وكذلك اخرى

 ثور تمثال امام ومتعبدٌن  والتعبد شفٌعة الهة قبل من التقدٌم لاللهة موضوعاتها منو

 مثل المقدسة حٌواناتها او رموزها مع االلهة مواكب صورت وكذلك اناضولً  موضوع وهو

 واله الغزال مع الحامً واالله السفٌنكس المركبة الحٌوانات مع والهة كانٌش الثور مع الجو اله

  االسد مع الحرب

 االسطورٌة المشاهد وكذلك والمعركة الصٌد ومشاهد الدٌنٌة االحتفاالت مشاهد صورت كما

 الثور والرجل العاري البطل كصراع

 براس مشترك او مفرد بشكل الطراز هذا من المنبسطة االختام على الحٌوانات صورت كما

  دوامة مكونه واحد

 وظهر . االشورٌة التجارٌة المراكز عصر من الثانٌة المرحلة فً المنبسطة االختام وشاعت

 االختام هذه وتمتاز االناضولً المحلً الطراز عن فضال القدٌم الحثً الطراز مرة الول فٌها

 بموضوع مرتبطة غٌر حرة االشكال وتكون فٌها المصورٌن االشخاص حجم وكبر حجمها بكبر

 على واقفة الهة منها االختام هذه على متنوعة مشاهد صورت وقد التفاصٌل قلة او تفصٌلً

 صور اكثر او متعبد امامها ٌقف كرسً على او حٌوان على جالسة الهة او المقدسة حٌواناتها

 راس ذي ثور مع ٌتصارع الذي العاري البطل بعضها على نشاهد  كما  احٌانا مذبح بٌنهما

 وبدن طٌر براس الكراٌفن المركب والمخلوق  الثور والرجل  الطٌر الرجل علٌها وٌظهر انسان

 اكثر ام واحد حٌوان سواء الحٌوانات تصوٌر وشاع  السفٌنٌكس المركب والمخلوق  مجنح أسد



 ٌشاهد كما واحد مركزي محور حول تدور عدٌدة رؤوس له واحد شكل ام الختم سطح على

 نرى كما واسود ثٌران واشكال فرٌسته على ٌنقض طٌر او  جناحٌه ناشر طٌر

 ومنها الهندسٌة الزخارف االختام من النوع هذا فً وشاع  وطٌور وغزالن السماك صورا

 دائرة او دوامة بشكل مرتبة كلها وظفائر مجدولة واشرطة حلزونات

 ادخال فً تتمثل م.ق الثانً االلف فً االناضول بالد فً الرافدٌنً التاثٌر مظاهر ابرز ان

 الرافدٌنٌة االسطوانٌة االختام وصناعة استعمال وكذلك للبالد االكدٌة واللغة المسمارٌة الكتابة

 تحفر مسمارٌة بكتابة االختام تلك من كبٌرة اعداد نقشت وقد  االشورٌٌن التجار طرٌق عن

 االناضولٌة االختام على وٌتوضح  الطٌن على طبعها عند  معكوسة فتظهر موجب بشكل

 والتً وعناصرها المشاهد ٌظهرفً الذي الرافدٌنً التاثٌر الطراز

 الثوب ترتدي التً المصورة الشخصٌات وبعض االلهة مالبس شكل وفً   الحقا الٌها سنتطرق

 المخروطٌة القبعة اعتمار فً وكذلك   الكوناكس باسم المعروف االفقٌة الطٌات ذي الطوٌل

 .القبعة جانبً على الشكل قوسٌة نصف بروزات بشكل فٌها القرون تصور التً لاللهة المقرنة

 اله قبل من معتمرة السالالت فجر عصر من حجري لوح على مصورة القبعة هذه مثل ظهرت

 االكدٌة االختام  من العدٌد فً القبعة هذه مثل نجد كما جالس

 الهالل الطراز االناضولٌة االختام على الرافدٌنً التاثٌر تظهر التً الصغٌرة العناصر ومن

 بذاته الله والترمز لاللهة كرموز بعضها استخدم التً السبعة والنقاط الدائري والقرص والنجمة

 المشاهد فً الفراغات ملئ فً استخدمت نجدها االصل الرافدٌنٌة العناصر بعض ان كما

 والماعز المقوسة االرجل ذو والقزم البشرٌة الرؤوس مثل االناضولٌة االختام على المصورة

 على االخرى الرافدٌنٌة التاثٌرات ومن وغٌرها للوراء براسها وتدٌر الخلفٌة ارجلها على الواقفة

 بجلد ٌغطى الذي الكرسً والسٌما المصورة المقاعد اشكال بعض الطراز األناضولٌة األختام

 او البٌضوي البروز ذو الشكل األسطوانً الطوٌل اإلناء ومنها األوانً بعض وكذلك الغنم

 بالقرب ٌصور او اإللهة بعض قبل من ٌحمل والذي وسطه من الدائري نصف

 للشخصٌات التشرٌحٌة التفاصٌل بعض إظهار فً كدي أال األسلوب اتباع وكذلك منها 

 اجماهوٌوك موقع من منبسط ختم على العاري البطل تصوٌر فً ذلك نشاهد وكما المصورة

 األسلوب غرار على كان األختام بعض فً مختلفة بمستوٌات المشاهد عناصر توزٌع أن كما

 لنرام النصر مسلة ومنها المسالت على المصورة المشاهد بعض عناصر توزٌع فً أالكدي

 .سٌن
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