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 ما نعرفه والمناقشات الجارية

 

 مقدمة

 

 سنة 26000 )منذ إفريقيا وشمال أوروبا في األعلى القديم الحجري العصر مواقع من التماثيل إنتاج في الطين استخدام عرف

 عصر نهاية من اليابان( وشمال والصين سيبيريا )شرق آسيا شرق في الفخارية لألواني األول اإلنتاج عرف بينما (مضت

 شبه الصحراء، ،إفريقيا شمال في الصيادين مجموعات أن نجد الحالية األدلة وفق (.2009 وزفيليبيل )األردن الباليستوسين

 al. et Huysecom مضت سنة 10000 حوالي منذ الهولوسين بداية في الفخار إنتاج في بداؤه والسودان، االفريقية الصحراء

 السودان في النيل نهر ضفاف على استقرت التي المتعاقبة للحضارات الثقافية المعالم أهم أحد الفخار يعتبر المقدمة، من (2009( 

 السلع وتبادلوا السكان مختلف تنقل حيث المنطقة لهذه المعقد التاريخ لمقاربة وسيلة هي تطورها متابعة فإن وبالتالي (.1 )شكل

 بعض ودراسة الثقافة تحدد التي السمات أحد الفخار يعد  .معقد نظام من كجزء لكن البعض بعضهم تنمية على وأثروا واألفكار

  أدناه المكتوبة الكلمات وتصحيح بتحديد قريبا   تسمح قد األخرى المواد

 

 

 سياق العصر الحجري الوسيط في السودان

 

 السودان في األسماك وصائدو -الطعام جامعو – الصائدون قبل من المبكر الهولوسين فترة في المستخدم الفخار عن األول التعريف

 ،الحين ذلك منذ (.Arkell 1949) الخرطوم مستشفى موقع في حفرياته خالل من م1945-1944 كلار أنطوني جون قبل من تم

 )Appendix 2012 Salvatori see 1 بيوضة و هور ووادي السودان وسط في نقبت الفترة لهذه تعود التي المواقع نم عدد

 ).therein bibliography andالغربية الصحراء في للنور ظهر طعامال وجامعو الصائدون قبل من الفخار أستخدام حول الدليل 

)Nelson 200. al. et Wendorf  التاريخ قبل ما لعصور المشتركة البعثة قبل من باليا( )نبتة )Playa Nabta( السفلى للنوبة

al.2002 etشكل المنطقة في لوسين للهو والوسطى المبكرة الثقافية راحلبالم خاص شامل أثري تسلسل أول العمل هذا قدم وقد ؛( 

 في .1ة كسيب بنبتة مقارنته يمكن العليا للنوبة ثقافي ا تسلسال   كرمة في السويسرية األثرية البعثة قدمت األخيرة، اآلونة في (.2

 منتصف إلى الثامن القرن أواخر ذمن الوسيط حجريال للعصر محلي ا تسلسال   اإليطالية األثار البعثة أنشأت السودان وسط و جنوب

   )Salvatori 2012( .الميالد قبل السادسة األلفية

 

 1.1 فخار العصر الحجري الوسيط النوبة السفلى والعليا )شكل 3أ(

 

  فخار العصر الحجري الوسيط والتسلسل الثقافي لصحراء مصر الغربية والنوبة العليا ينقسم إلى أربع مراحل:

العصر الحجري الوسيط )المرحلة 1(: القليل من القطع الفخارية يعود تاريخها إلى هذه الفترة المبكرة جد ا )8300-7800 ق.م( 

مزخرفة بنمط طبعات الروكر حزمة النقاط )الشكل 3 أ، أ(، ربما تم إجراؤها  على المادة عن طريق  أنماط العجلة "روليت"  و 

طبعات التمحور بالتناوب)APS(. جميع فخار العصر الحجري الوسيط  في كل من النوبة العليا ووسط السودان صنع باستخدام 

تقنية اللفائف الحبلية. صنعت األواني من عجينة رملية مع عناصر نباتية نادرة. هذا الفخار المبكر وجد في مرحلة اآلدم في نبتة 

باليا وكذلك في منطقة كرمة في موقع بشارية موقعي 44 و 45 ووادي العرب الموقع 41 والموقع 84 جنوب البرقة. في منطقة 



 

 

كرمة زخرفة قطع الفخار بطبعات الروكر حزمة طبعات التعرجات )شكل 3 أ.ح( أو أنماط مختلفة متباعدة من APS. احتمالية 

 معاصرته للفخار من الوادي األخضر 33/83 )8310-8248 ق.م(.

 

 العصر الحجري الوسيط )المرحلة 2(

 

 )بشارية كرمة منطقة في الفترة هذه فخار لزخرفة  مطابقة أكثر تبدو APS مع أ,ب(3 )شكل واألوراق الجذعية زخرفةال أنماط

 باليا نبتا من الفرعية المرحلة (الغراب) في جيدا   ممثلة أنها كما ق.م( 7200-7800 يؤرخ 2 العرب وادي و 1 البرقة ،44 الموقع

 جزيرة حتى حلفا وادي من النيل نهر طول على موزعة مواقع عم الخرطوم، نوع بأفق يعرف مما األولى المرحلة في ا  ايض و

 جزيرة) الرابع الشالل سد حوض إلى العليا بالنوبة صاي في المعروضة لألنماط مشابه  الرابع. الشالل منطقة حتى و صاي

    للنوبة. الشرقية الصحراء و (Q-3-73 الموقع كليت أم مقرات،

 

 العصر الحجري الوسيط )المرحلة 3(:

 

 هذه المرحلة )7200-6300 ق.م( تتميز بزخرفة طبعات الروكر وتقنيات APS باستخدام األمشاط واألدوات الملفوفة بالحبال 

واألدوات ذات الشقين للحصول على أنماط زخرفية مثل نقاط الخطوط المموجة المحددة)DWL(، وطبعات الروكر تعرجات 

النقاط المتباعدة )الشكل 3A.f( ، اسنات الذئب - أنماط عظام الرنجة )الشكل 3 أ ج( ، وربما أشكال مختلفة ألنماط الجزوع 

واألوراق وأنواع أخرى من الطبعات. العديد من هذه األنماط الزخرفية معروفة في وادي العرب 3-4 وكذلك في النبتة المرحلة 

الفرعية الثالثة من نبتة باليا. تم توثيق زخارف مماثلة في صحراء النوبة الشرقية، في صاي والشالل الرابع )وادي أبو دوم، جزيرة 

.)UCSB 03-22 مقرات، جزيرة بوني وشميكية موقع 

 

 العصر الحجري الوسيط )مرحلة 4(

هذه المرحلة )6300-6000 ق.م( تعرف بوادي العرب 5 وتتميز بطبعات الروكر ذات نقاط محددة في بعض األحيان ترتبط 

بزخرفة الخطوط المموجة والكشط على السطح الخارجي. ربما تتوافق مع جرار المرحلة الفرعية من العصر الحجري الحديث 

 المبكر من نبتا باليا. طبعات الروكر هو نمط واسع االنتشار في كل المنطقة من نبتا باليا إلى الشالل الرابع.

-1966 شتاء في وبيةالجن مثيدوت جامعة بواسطة مسح أجراء تم الملتقى( )منطقة كورتي إلى الدبة خط من الجنوب إلى مباشرة

 للعصر الخرطوم )أو المبكرة الخرطوم أفق مع مرتبط يبدو ما على فخار مع الوسيط الحجري للعصر مواقع عن كشف  م1967

 جديد اثري مسح 2003-2002 عام في كول. كرمة مجموعة عليها بالنبات(.وأطلق عجينال جمز مع غالبا   لكن الوسيط( الحجري

 الوسيط الحجري للعصر مواقع 7 وجدو SFDAS الفرنسية )الوحدة السودانية األثار بمديرية الفرنسي القسم قبل من للمنطقة أجري

 عجينة – نباتية عجينة مختلفتين مجموعتين وجد .)Gatto 2006( ق.م 6200-6400مباشرة   أرخ والزي الفخار نوع نفس وجمع

 األساسية الزخرفة والمحددة. توحةالمف االشكال كال من وقدر الكروية الجرار بمجموعة تتميز للفخار النباتية العجينة للفخار. معدنية

 الخطوط وحزوز العجينة، مجموعتي كال من-)DWL(المتصلة المموجة الخطوط-النقاط تعرجات طبعات -الروكر طبعات

 النباتية العجينة مجموعة على مقتصرة انها يبدو )IWL(المموجة

 

 على أي حال، ليس من الواضح ما إذا كان المنتجان معاصرين ألي التواريخ المذكورة أعاله أو هل هي من العجينة النباتية فقط. 

ا بحوض ليتي شمال هامباكول. تم العثور على قطع من هذا النوع المميز من الفخار بشكل  يعرف فخار مجموعة كرمة كول أيض 



 

 

متقطع في منطقة الشالل الرابع. على الرغم من أوجه التشابه العامة مع أفق الخرطوم المبكر وفخار الهولوسين النوبي، يبدو أن 

إنتاج مجموعة كرمة كول للفخار يشير إلى مجموعة بشرية منفصلة لها تقاليدها وهويتها الخاصة في كل من الفخار و إنتاج 

 الصناعات الحجرية.

 

 1.2 وسط السودان العصر الحجري الوسيط

 

 من لمزيدا في التدقيق تم )Arkell :1949 4( هاطبقات على التعرف يتم لم ، لألسف ، والتي ، الخرطوم مستشفى حفريات نشر بعد

 ، الدود( )شق البطانة في ، الدامر( ، دربين أبو ، عنيبس) بالنيل عطبرة نهر التقاء حول منطقة في الوسيط الحجري العصر مواقع

 و مرحي )أم للنيل الغربية الضفة طول على )السقاي(وايضا   الخرطوم شمال للنيل الشرقية الضفة طول على السودان وسط و

 للنيل الشرقية الضفة على الخرطوم شرق جنوب االسبانية للبعثة األثري المسح و )السبلوقة( السادس الشالل بجوار و ،السروراب(

 ) اعدةالوو مواقعال ألكثر  ختباريةالا حفرياتال من عدد هب أجريتو الوسيط الحجري للعصر موقع 26 األقل على وجدو األزرق

 مصطفى(. شيخ -بالمحل

 

 جبل خزان إلى الخرطوم من األبيض للنيل الغربية الضفة في مكثف بشكل باللحث اإليطالية البعثة قامت عاما   عشر سبعة أخر في

)Salvatori  الكدي منطقة في أساس ا الموجودة ةالمختلف الوسيط الحجري العصر مواقع من العدد في حفريات وأجرت ،أولياء

)therein bibliography and 1 Appendix and 2012 

 

إلى الجنوب حوالي 110 كيلومترات من الخرطوم، قام ج. ديزموند كالرك في عام 1973 بالبحث في موقع العصر الحجري 

الوسيط )شابونة(. كما تم العثور على فخار العصر الحجري الوسيط مرتبط بأفق الخرطوم للعصر الحجري الوسيط الزي وجد 

ا جنوب الخرطوم. إلى الغرب من النيل، تم التنقيب عن موقع عصر حجري  ايضا   في جبل موية بالجزيرة، على بعد 245 كيلومتر 

 وسيط هام )راهب 87/80( في منطقة وسط وادي هور.

 

 إال ،السودان وسط في ببساطة اختبارها أو تنقيبها تم التي الوسيط الحجري العصر مواقع من نسبي ا كبير عدد وجود من الرغم على

 بسبب سيئ بشكل تقريب ا واختبارها اتنقيبه تم التي المواقع جميع دمرت .بعد إنشاؤه يتم لم الفترة لهذه الموثق األثري التسلسل أن

 والمواد والصدف الفحم من اإلشعاعية القياسات من والعديد )Appendix 2012: Salvatori see 1(  الترسيب بعد ما اضطراب

 2 السروراب مثل مواقع من C14 تواريخ بعض ألن خاص بشكل سفاأل ومع المنفصلة. الفخارية المجاميعب أبد ا ترتبط ال األخرى

 الميالد. قبل التاسعة األلفية معظم تغطي مرحي أمو

سلسلة العصر الحجري الوسيط من جنوب ووسط السودان، بناء   على طبقات الحفريات والقياسات اإلشعاعية، القادمة من مواقع 

منطقة الكدي تغطي الفترة من أواخر القرن الثامن إلى منتصف األلفية السادسة قبل الميالد والتي تسمح لنا بالتعرف على التغييرات 

 في األنماط الزخرفية.

 D-3-16 و D-5-16 المواقع في القاعدية بالطبقات ةموثق (ق.م 6750-7000 المبكر الوسيط الحجري العصر) األقدم الفترة

 من بسيطة كمية ؛حادة حواف ذات الفلسبار قرين حبيبات من عجينة مزيج على IWL المموجة الخطوط حزوز بزخرفة وتتميز

 أنماط الحزوز الزخارف ذو الفخار ؛عجينة المسطحة الحواف ذات الرملية العجينة على  IWL المموجة الخطوط حزوز زخرفة

"Lunula" أو عميقة نقاط زخرفة إلى باإلضافة ،نباتية مكونات مع المغرة قرين و الجيري بالحجر غالبا   مرتبطة رمل عجينة هي 

 )DWL )i-3B.h fig المتصلة المموجة الخطوط زخرفة وجود النادر من ، كأنماط الناعمة العميقة رالروك طبعات وزخارف



 

 

 عناصر إضافة مع يةرمل عجينة عادة الشقف. على الكشط ايضا   وجدت ، المتفرقة النقاط تعرجات و الروكر طبعات وخطوط

)Arkell الخرطوم مستشفى موقع في فقط عرفت الهالل( )شكل  Lunula  زخرفة أن تسجيل لالهتمام المثير ومن أخرى.

)2 pl.77::1949 ب المزخرفة هذه وخاصة الفخار شقف معظمLunula  طين طبقة ب مغطى  الناعمة العميقة الروكر طبعات و 

  المغرة. من مصنوعة حمراء

 

 التنقل وايضا   الخفيفة األكواخ عن التخلي مع مهم تغيير حدث ق.م( 6500-6750 أ: األوسط الوسيط الحجري العصر) الحقا  

 بعالمات لمزخرفا الفخار نوع وكذلك ، Lunula ةالزخرف السكني. التنقل تقليل مع الطينية الجدران ذات المنازل لصالح السكني

 بينما تختفي المسطحة الحواف ذات IWL المموجة الخطوط حزوز زخرفة و )fig 2012: Salvatori 22-23( الفوهة أسفل

 من عمق ا أقل التنفيذ يكون بينما الروكر طبعاتب الشبيهة الزخرفة حدوث يزداد أقل. بدرجة لكن تمرة،مس عميقة أنماط تطبيق يستمر

 المموجة الخطوط طبعات مثل األخرى الزخرفة أنواع وجود في جوهري اختالف أي مالحظة يمكن ال  )m-fig.3B.1( السابق.

DWL ، كشط علية الشقف و المتفرقة النقاط وتعرجات العادية  الروكر طبعات و 

 

مرحلة إضافية )العصر الحجري الوسيط ب: 6500-6200 ق.م( معروضة في الموقع D-5-16 ، وهي معروفة بشكل أفضل من 

المناطق العمل القريبة المسماة D-4-16 و D-4B-16. في هذه المناطق  تم التنقيب عن أكثر من مائة وخمسين حفرة كبيرة 

وعميقة ذات استخدامات متنوعة ، معظمها مليئة بالبقايا الثقافية )األصداف ، وعظام األسماك والثدييات ، واألدوات الحجرية 

 والعظمية ، وشقف الفخار(.

 

ا المرحلة هذه تُظهر  تعرجات و الروكر طبعات الزخرفة في موازية وزيادة IWL المموجة الخطوط جزوز وجود في ثابت ا انخفاض 

 . حادة حواف ذات الفلسبار قرينال حبيبات مزيج من عجينة على IWL  زخرفة مع ، األواني على (p-B.o3 )الشكل  النقاط

 ال ب.ج(. 3 )الشكل )3B.j fig(السطحية الطبعات و العميقة الروكر وطبعات الناعمة  الروكر طبعات هي شيوعا   الزخارف اكثر

 طبعات ، DWL المموجة الخطوط زخرفة مثل األخرى الزخرفة ألنواع الكمي التكرار في جوهري اختالف أي مالحظة يمكن

ا ولكن ، (B.q3 )الشكل نادر بشكل APS زخرفة تظهر بينما ، والكشط الواسعة النقاط وتعرجات العادية الروكر  عجينة دائم 

 الحادة. الفلسبار بحبيبات

ا  العليا الطبقة من جيد ا معروفة الميالد( قبل 5900 / 6000-6200)  جC الوسيط الحجري العصر من الوسطى المرحلة ،أخير 

 الحجري العصر ألمثلة مشابه الناعمة، الروكر طبعات بأنماط مزخرف غالبا   الفخار فشق .الكدي منطقة فيD-3-16  لموقع

 من العديد توثيق تم كما .ملونة الحاالت بعض وفي الحمراء المغرة من بطبقة مغطى الشقف سطح  وغالبا   ب، األوسط الوسيط

 وعدد كشطوال ،التعرجات نقاط طبعات و ديالعا الروكر وطبعات ، نادرة DWL زخرفة إلى باإلضافة الروكر طبعات زخارف

 في صنعت معقدة زخرفة يعرض لالهتمام مثير فخار أكثر .أقل نمازج في لكن موجودة IWL زخرفة تزال ال .APS من متزايد

 المبكر اللقية بفخار مقارنتها يمكن والتي (B.rs3 )شكل النقاط. خطوط تعرجات من راسي سميك نمط تولد النقاط أقواس شكل

Ennedi  مواقع في ،Hill Conical and 6-13 / 84 Djabarona 84/24(  ، (80/87 اهبر )موقع هور وادي في المعروف

Erg واحد جزء على العثور تم (.38 الشكل ، 189 :2003 جيسي شو: )وادي اللقية منطقة في السودانية الغربية الصحراء وفي 

 من الفوهات معظم )fig al. et Fernandez:2003 :40 16( سوبا بوادي محلبال في المبكر لقيةال نوع من يكون أن المحتمل من

 الحمراء. المغرة من بطبقة مغطى عادة الجدار و الحبل طبعات مع زخرف الكدي موقع في اللقية فخار

 نعيمة( )أواني الحشائش تحوي عجينة من مصنوع أحدهما ،الفخار من نوعين جمع تم الجنوب، في ،)Clark 1989( شابونة في

 .شابونة( أواني) الفلسبار من مصنوع واآلخر - الرمل محل يحل أن المفترض من الذي



 

 

 

 تحديد المادة. من بنوعين ربطه يمكن ال الرئيسي الموقع من المتاح  ق.م( 5798-6028 الصدف ) C14 تاريخ ،حال أي على

C14 بشري عظم من مأخوذ الموقع من ق.م( 6071-6566)اآلخر  ).G1 / South / SH(من محدود عدد رسم من انطالقا 

 منطقة من و دنقال جنوب إقليم من العشبية العجينة مادة مع مقارنتها يمكن ال العشبية نعيمة عجينة مادة في الزخرفة أنماط ،الشقف

 الخرطوم. أفق مع فقط غامض بشكل استيعابها يمكن بونة(وشا نعيمة مادة ) المجموعتان وكال كول( كرمة مجموعة ) الملتقى

  موقع في وجد ( ق.م 5400-5500) الموقع في المتأخر الوسيط الحجري العصر مرحلة تحديد تم ،المحلي التسلسل في فجوة بعد

10-4-W )2012 Salvatori(. النقاط تعرجات الروكر بطبعات رئيسي بشكل زخرفة الفخار شقف )fig.3B.t(( مادة كالعادة 

 كما ، شيوع ا أقل IWL  المموجة الحزوز خطوط وزخرفة .بينها. المسافات ذات النقاط وتعرجات الروكر طبعات أنماط الفلسبار(و

 وكما جيد بشكل ممثلة APS زخرفة .السابقة الوسيط الحجري العصر مراحل خالل الحظناه ذيال االتجاه إلى بالنظر ، متوقع هو

ا الزخارف أقل .المطحون. الفلسبار قرين من  ممزوجة عجينة هي قبل من  التعرجات شكل العادية الروكر طبعات هي تواتر 

 نوع من مدمجة أنماط في استخدامه يتم ولكن موجود DWL المموجة الخطوط نقاط زخرفة الكشط. وزخرفة التعرجات خطوط

 )Jesse: Friederike 2010:231( جيسي الباحثة بواسطة يرةصغ تعرجاتب موصوف

 

 الحديث الحجري العصر سياق .

 

 (4 شكل) العليا النوبة في والمتوسط المبكر الحديث الحجري العصر :الغذاء إنتاج إلى الطعام عن البحث من .2.1

 

 من كل في الحديث الحجري العصر من والمستوطنات المقابر ونشر الجديدة األثرية الحفريات أدت ، الماضية عاًما وعشرين الخمسة في

 الحجري للعصر المبكرة المقبرة من جديدة بيانات .كبير بشكل إفريقيا شرق شمال في الحديث الحصر لعملية فهمنا زيادة إلى والسودان مصر

al. et (Vermeersch Cave Sodmein  وShelter Tree  من بالبيانات مقترنةHonegger Barga El) (2005  في الحديث

 في الكسيبة مناطق تساعد وبير باليا لنبتة األوسط الحديث الحجري العصر يسمى ما ومن ، الشرقية المصرية راءالصح في2015( 

 على األدلة تأتي .األساسية المنطقة هذه في الغذاء إنتاج إلى الطعام عن البحث من االنتقال إصالح على المصرية الغربية الجنوبية الصحراء

 مؤخًرا البقايا تحليل تم بينما ، أعاله المذكورة المواقع من الميالد قبل 6000 حوالي في (واألغنام والماعز ألبقارا) األليفة الحيوانات إدخال

 أنه إلى تشير ، الميالد قبل السادسة األلفية من الماضية القرون إلى تاريخها يرجع التي ،al. et (Ryan R12 (2016  مقبرة في قبر من

 .الشام بالد جنوب من قادمين أشخاص قبل من المنطقة إلى (والشعير القمح) المنزلية الحبوب جلب تم ، األليفة الحيوانات مع

 أربعة على العثور تم ، الميالد قبل السادسة األلفية من األول النصف إلى ودتع والتي ، الحديث الحجري العصر من المبكرة البرقة مقبرة في

 يوجد والذي المتأخر الحديث الحجري العصر تقليد من منقط معبأ بنمط هزاز بختم مزين المرء ألن لالهتمام مثيرة إنها .القبور في فقط أوان  

 البرقة في عليها ُعثر التي األخرى األواني بين ومن ".األوسط الحديث الحجري العصر" باليا لنبتا المعاصرة شبه األولى المرحلة في أيًضا

 متعرج بنمط يبدو ما على مزين قليالً  مقيد كروي نصف ووعاء ، مزخرف غير مفتوح ووعاء ، مزخرف غير أسطواني شبه دورق :ثالثة

 عملية عن معلومات يعطي ولكنه المحلي اإلنتاج فهم في كثيًرا يساعد أن المقبرة من األواني من المحدود العدد لهذا يمكن ال .مستو   غير

 جديدة أدوات وجود البرقة مقبرة من الحديث الحجري العصر من القديمة البضائع تظهر .السابق الميزوليتي تقليد من المستمرة التغيير

 الخرز من مختلفة أنواع من والقالئد ، الصغيرة ةالحجري والفؤوس ، العظمية األساور) المواد مجموعة في الشخصية الزخرفة من وعناصر

 مقابر في الموجودة شيوًعا األكثر الجنائزية البضائع تتوقع التي (األحمر البحر وقذائف - .سب شامبارديا-والنيل ، الحجرية الشفاه وسدادات ،

 Usai and lvatoriSa 2008.(  ؛)Reinold 2001 الشمالي دنقال ومدى كرمة منطقة في الميالد قبل الخامسة األلفية

 



 

 

 في الحديث الحجري العصر مجتمعات لتطور إدراكنا من يحد الميالد قبل 5200 إلى 5500 .كاليفورنيا قرون لعدة فجوة ، الحظ لسوء

 عدسة خالل من العليا بةالنو في الفخار إنتاج نالحظ أن يمكننا الميالد قبل الخامسة األلفية وطوال السادس القرن نهاية من ولكن ، العليا النوبة

 .المقبرة بيانات

 يتميز (.4 الشكل :أ األوسط الحديث الحجري العصر) الميالد قبل الخامسة األلفية من األول النصف خالل الفخار إنتاج في تحول أكبر يظهر

 والبيضاوية الكروية الفتحات ذات لجرارا إلى والمقيدة المقيدة غير البسيطة كروية النصف األوعية من ، األوعية أشكال من بمجموعة الفخار

 الزخرفي التباين .الجنائزية السياقات في عادة توجد التي الكروي الشكل ذات األكواب من عدد إلى المخروطية ثنائية المركبة األوعية من ،

 الموزعة المتعرجة الخطوط من اباتعص ، البسيط والمتعرج المنقط الروك ختم) البسيطة التقنية الوسائل على يعتمد بينما لإلعجاب مثير

Kadruka 13.  و R12 مقابر من فترة أقدم فيRipple  األواني توجد (.منقطة بخطوط تفقس التي المنقوشة العصابات ، بالتساوي

 بالعصر يسمى ما يوف ، باليا نبتة شمال كم 25 بعد على ، رملة جبل لمقبرة الخامسة األلفية منتصف في الحقًا السطحية المعالجة هذه ُعرفت

 تُصنع األواني تزال ال .الحديث الحجري العصر أبكان في متقطع بشكل وكذلك ، E-00-1 الموقع في نبتة في المتأخر الحديث الحجري

 وانياأل حاالت وفي ، خارجية R12 المقبرة من األواني معظم .والسندان المجداف تقنية باستخدام تخفيفها يتم ربما الحاالت بعض وفي باللف

 ، الميكا أن حين في ، ناعم رمل عن عبارة معظمها .الزخرفة بعد مصقولة الحاالت من كثير وفي جًدا جيد بشكل داخليًا صقلها يتم ، المفتوحة

 وشظايا النباتية العناصر مثل أخرى مواد إضافة تمت ، نادرة حاالت في .المحلي النيل طين من تأتي ربما ، تقريبًا دائًما مرئية تكون التي

 كفاية عدم عن الناتجة الحمراء أو السوداء للبقع المتكرر التكرار من للحكم الترابية األفران في النار إطالق تم .القشرة وشظايا الجيري الحجر

  .الهواء تدفق في التحكم

معروفة في النوبة العليا من موقع سيدينجا إلى الشمال ،  (أ)المرحلة الوسطى من العصر الحجري الحديث 

 Abkan Neolithicتم تسليط الضوء على الروابط مع ما يسمى  .وحوض ليتي ومنطقة الشالل الرابع إلى الجنوب

(Nordström 1972: 12-17) بالنسبة إلى أقدم فترة في مقبرة  .، فيما يتعلق بإنتاج الفخار والصخرR12  وAbkan 

Neolithic  لدينا اآلن تحديدات الكربون المشع من جزيرة ،Sai  تشير على األقل إلى النصف الثاني من األلفية ،

فخار أبكان هو عبارة عن فخار مقوى بالرمل ، وفي بعض األحيان مصقول ومزين بصفوف  .السادسة قبل الميالد

في حين أن أبكان يتركز في  .أنماط محفورة عظم الرنجة موجودة أيضا .متوازية من النقاط المدهشة في أنماط متعرجة

الغالب على طول نهر النيل من فرس ، شمال الشالل الثاني ، إلى جزيرة ساي ، جنوب الشالل نفسه ، فقد تم اقتراح 

عالوة على ذلك ، من الممكن أن تكون هذه  .(وادي شو ووادي سهل في منطقة اللقية)روابط مع مواقع الصحراء الغربية 

الثقافة موجودة على مسافة أبعد من ذلك بكثير في الجنوب ، إذا أمكن معادلة ما يسمى بمجموعة قيراط من وصول دنقال 

 .الجنوبي

إن االفتقار إلى النشر المنتظم للمقابر المحفورة المعاصرة في منطقة كرمة ال يسمح بتعقب ذي مغزى للتنوع في 

 .إنتاج الفخار في المنطقة وبالتالي تحديد عالمات هوية محددة لكل مجتمع محلي

 (4شكل  :العصر الحجري الحديث األوسط ب)قبل الميالد ظهرت مجموعة فخار جديدة  4500حوالي 

إلى منطقة  (R12و  1مقابر كدروكة )وانتشرت في جميع أنحاء النوبة العليا من منطقة كرمة ومدى دنقال الشمالي 

يبدو أن هذا  .يمكن أن يشير هذا التقليد الفخاري الجديد إلى فترة تكامل تشير إلى بناء هوية إقليمية .(ملتاغا)الشالل الرابع 

التجميع يقتصر على عدد محدود من األشكال ، بشكل أساسي مصقول جيد ا إلى الجرار شبه األسطوانية المصقولة ، 

والجرار الصغيرة المسطحة قليال   ، واألوعية الكبيرة المفتوحة ذات القيعان المسطحة ، واألوعية شبه األسطوانية المركبة 

يقتصر الزخرفة على شريط أفقي ضيق  .غير المقيدة ، واألوعية المقيدة ثنائية االتجاه ، واألوعية نصف الكروية الكبيرة 

 :2008سلفاتوري وأوساي )على الجزء الخارجي من الحافة المزينة بختم متعرج عادي متعرج أو خطوط منقطة مائلة 

ال تزال األكواب ذات الشكل الكالي ، المعروفة في العديد من المتغيرات المحلية على  .(64-56ب ، األنواع  13.1الشكل 



 

 

،  (2007جيسي )ما يبدو في كل من مصر والسودان وكذلك في المناطق الصحراوية إلى الغرب والشرق من النيل 

 . (2008سلفاتوري وأوساي )موجودة في مقابر هذه الفترة 

كانت تقع  .في الوقت الحاضر تم حفر ونشر مستوطنة واحدة فقط من العصر الحجري الحديث في النوبة العليا

تضع التحديدات اإلشعاعية  .في منطقة المقبرة الشرقية لكرمة ، وإن كانت تآكلت بشدة في عدد من الثقوب التي تم رصدها

 .Bأو داخل العصر الحجري الحديث األوسط  (1الشكل  :Honegger 2004)قبل الميالد  4300و  4600الموقع بين 

تعتبر الروابط  .في الواقع ، يبدو أن معظم الفخار يتناسب مع تصنيف هذه المرحلة مع إضافة بعض األوعية المموجة

إشكالية للغاية في الوقت  (Terminalو  Classicبشكل أساسي ) A-Groupو  Kerma Neolithicالمقترحة بين 

 الحالي بسبب المسافة الزمنية بينهما

 

 (األلفية الرابعة)النوبة العليا أواخر العصر الحجري الحديث وما قبل كرمة  .2.2

 

قبل الميالد ، ظهرت مجموعة ثقافية جديدة على ما يبدو  3750في بداية األلفية الرابعة قبل الميالد حوالي 

يبدو أنها  .(1972نوردستروم )حول الجندل األول ، ثم امتدت إلى الجنوب على طول نهر النيل  (تسمى المجموعة أ)

ا في صحراء النوبة الغربية ،  (قبل الميالد 3400-3750)المرحلة األولى ، المجموعة األولى المبكرة  .موجودة أيض 

 .(1972نوردستروم )معروفة في عدد محدود من المقابر حول الجندل األول والمواد المرتبطة بها من أصل مصري 

ا لمراجعة جادة وهي اآلن تُ فهم على أنها جزء من نظام االستيطان في نقادان يمكن معادلة  .خضعت هذه المرحلة مؤخر 

ا ما يتم وصف الفخار النوبي المناسب لهذه الفترة ، لكن مكونه الرئيسي هو  .Terminal Abkanالمكون النوبي بـ  نادر 

 .أقل شيوع ا هي األنماط الهندسية المحززة والمعجبة على األوعية العميقة .األواني ذات اللون األحمر المنزلق واألسود

يعتبر الفخار األسود المموج مع األواني المزخرفة بأنماط هندسية منقوشة ومبهمة من أكثر السمات المميزة 

وتجدر اإلشارة إلى وجود األواني ذات  .(قبل الميالد 3200-3400حوالي )للمجموعة األولى الكالسيكية أو الوسطى 

تنتشر اآلن مواقع ومقابر المجموعة األولى على طول نهر النيل من شمال الجندل األول إلى بطن  .الزخارف المطحونة

عالوة على ذلك ، كانت مواقع فخار المجموعة األولى موجودة في وادي شو ووادي سهل  .الحجر جنوب الشالل الثاني

شظايا مموجة ، وشقوف ذات "ويتكون التجمع المحلي من  .(الصحراء الشمالية الغربية من السودان)في منطقة اللقية 

 :2003النج ) ."فتحات سوداء مصقولة باللون األحمر ، وشقوف مزينة بزخارف من أنماط متعرجة وعظام سمك الرنجة

 .(9-7،  5-3، واألشكال  106

لم تتغير المنطقة األساسية  (قبل الميالد 2900 - 3200حوالي ) Aخالل الفترة المتأخرة أو المجموعة الطرفية 

كانت االتصاالت ال تزال موجودة مع مواقع ما قبل األسرات في الشمال ، بينما كانت االتصاالت مع ثقافة ما  .لهذه الثقافة

المواقع والمقابر غير معروفة في  .بعيدة المنال ، على الرغم من وجودها (Honegger 2006)قبل كرمة الوسطى 

النوبة العليا خالل األلفية الرابعة قبل الميالد بينما تُعرف المرحلة الثقافية في المنطقة باسم ما قبل كرمة ، في كرمة 

األوسط ما  5الشكل  : Honegger 2004)قبل الميالد  2500إلى  3100، وتغطي الفترة من  (21و  27و  1المواقع )

ا من المواقع الواقعة شمال الجندل  .(في وقت متأخر ما قبل كرمة 6قبل كرمة ، والشكل  يُعرف فخار ما قبل كرمة أيض 

 .الثالث ، في جزيرة ساي ، في جزر أردوان ، وفي منطقة الشالل الرابع

يتميز فخار المجموعة األولى المتأخر بقوة بأواني قشر البيض الرقيقة ذات الزخارف الهندسية المطلية ، 

واألواني المموجة ، واألواني الحمراء المصقولة ، واألوعية ذات السطح األسود ، واألواني الخشنة المزخرفة بختم هزاز 

  . (1972نوردستروم )متعرج ، وأوعية مفتوحة ذات زخرفة منقوشة معقدة 



 

 

 

 (5شكل )العصر الحجري الحديث المبكر في السودان األوسط  :من البحث عن الطعام إلى إنتاج الغذاء 2.3

 

 (1953آركيل  :شاهيناب)كانت أول مستوطنة من العصر الحجري الحديث تم التنقيب عنها في وسط السودان 

ا للعصر الحجري الحديث المبكر في المنطقة بعد أعمال التنقيب التي قام بها أركيل ،  .تعتبر حتى وقت قريب موقع ا مميز 

تبين أن مستوطنات العصر  .(4كديرو ، الغابة ، كدادة ، الصور ، الخدي )تركز البحث األثري على مواقع المقابر 

قد دمرت بشدة بسبب  (جيلي ، كاديرو ميدنس ، شيخ األمين ، الحاج يوسف)الحجري الحديث القليلة التي تم اختبارها 

 .االضطرابات البشرية والطبيعية الالحقة للترسيب

بتطوير  (2011تشودنيكي وآخرون )وكاديرو  (2016سالفاتوري وآخرون )يسمح النشر األخير لمقابر الغابة 

 265كشفت مقبرة غابة ، حيث تم حفر  .صورة جديدة وأكثر تعقيد  ا للعصر الحجري الحديث المبكر في وسط السودان

قبرا   من العصر الحجري الحديث في ربع المساحة األثرية المقدرة ، عن وجود مرحلة من العصر الحجري الحديث أقدم 

يسمح تسلسل مقبرة الغابة وتحديد القياسات اإلشعاعية بتأريخ المرحلة األولى التي نسميها مرحلة  .من عصر شاهيناب

 4300)والشاهيناب المرحلة ب  (قبل الميالد 4300إلى  4650)، تليها المرحلة أ  (قبل الميالد 4650و  5300)الغابة 

 . (قبل الميالد 4000إلى 

بينما انتشرت  (شمال وسط السودان)في الوقت الحاضر ، يبدو أن فترة الغابة موجودة فقط في منطقة شندي 

مراحل شاهيناب الالحقة في جميع أنحاء وسط السودان من شقود في البطانة إلى الجنوب على طول النيل األزرق والنيل 

األنواع الفخارية الرئيسية في الفترة األقدم هي الجرار  .تتميز هذه الفترات المختلفة بالتجمعات الفخارية المميزة .األبيض

ذات الحواف السوداء ذات الحواف السوداء المنزلق باللون األحمر ، واألوعية نصف الكروية المقيدة غير المزخرفة على 

شكل قارب ، واألكواب شبه األسطوانية المزخرفة ، واألوعية غير المزخرفة ، واألوعية المزخرفة بختم الروك المنقّط 

والزخارف المتعرجة البسيطة ، وأنماط أسنان الذئب ومع دوائر أنصاف دائرية مبهرة تتحقق بأداة ذات شقين وأكواب من 

تُعرف بعض أنواع الفخار والزخارف في العصر  .(المرحلة أ 5الشكل )، من بين أشياء أخرى  caliciformنوع 

من النوبة العليا ، مما يشير إلى استعمار منطقة شندي من قبل أشخاص قادمين من  Aالحجري الحديث األوسط المعاصر 

ال يزال الفخار من العصر  .(2016 .سالفاتوري وآخرون)الشمال من القرون األخيرة من األلفية السادسة قبل الميالد 

 .الحجري الحديث في وسط السودان يصنع باللف والتخفيف باستخدام تقنية المجداف والسندان

تتميز فخار حقبة شاهيناب المتأخرة ، في مقبرتي غابة وكديرو وكذلك في شقود وشهيناب وجيلي وقريف شرق 

والحاج يوسف والشيخ األمين وغيرها ، بطبقة حمراء ، ومصقولة جيد ا لألوعية المصقولة ، الجرار ذات المخروطين 

المصقولة باللون األحمر ، واألوعية الكروية والنصف كروية غير المقيدة والمقيدة بختم هزاز متباعد بشكل غير متساو 

، وهي مصقولة جيد ا إلى أوعية كروية حمراء  (يحدث غالب ا في رواسب االستقرار أكثر من بين البضائع الجنائزية)

مصقولة ومزينة بأنصاف دوائر منقط متحدة المركز مرتبة في أربعة األلواح المتماثلة واألوعية ذات الحواف السوداء 

تمثل فترة شاهيناب ، مثل العصر الحجري الحديث األوسط المرحلة  .(، المرحلة ب 5الشكل )المصقولة باللون األحمر 

تقدم نهاية فترة شاهيناب اختالفات قليلة ولكنها مثيرة  .ب في الشمال ، فترة توطيد وتوسع لمجتمعات السودان األوسط

لالهتمام مع ظهور األواني المزينة بخطوط نصف دائرية محززة متحدة المركز تتدلى من الحافة والتي تحل فجأة محل 

  .الزخرفة المنقطة ذات الترتيب المتشابه

 (5شكل )العصر الحجري الحديث المتأخر في السودان األوسط  2.4

 



 

 

في بداية األلفية الرابعة قبل الميالد ، اختفت المرحلة النهائية في شاهيناب واستبدلت في كل مكان تقريب ا بأنواع 

على سبيل المثال ، )تتكون أشكال السفن بشكل أساسي من جرار بيضاوية وكروية  .جديدة من إنتاج الفخار والصخر

Reinold 2007:  وأنواع مختلفة من األوعية السوداء المصقولة من األشكال المفتوحة إلى  (273-211األشكال ،

 :Reinold 2007على سبيل المثال )الزخرفة منقوشة أو منقوشة ، تنتج أحيان ا تصميمات معقدة للغاية  .األشكال المحدودة

Figs.180-210 ؛Caneva 1988: Fig. 10) يتم اآلن استبدال حفر شاهيناب النموذجية  .وغالب ا ما تكون متموجة

 .بمحاور مصقولة (األدوات الحجرية الريوليتية التي يمكن استخدامها في األعمال الخشبية)

يمكن تأريخ هذه المرحلة المتأخرة من العصر الحجري الحديث على أساس التحديدات اإلشعاعية من كادادا إلى 

يُعرف توزيعها من منطقة شندي إلى الخرطوم وربما جنوبا   كما توحي به المقابر  .قبل الميالد 3300إلى  4000حوالي 

 .(1952بلفور بول )التي تم التنقيب عنها في قوز كبارو بالجزيرة على طول الجانب الغربي للنيل األزرق 

في الصحراء الغربية وبصورة رئيسية في الجزء الغربي من وادي هور السفلي ، تم تحديد مواقع المستوطنات 

التي تعود إلى األلفية الرابعة وأوائل األلفية الثالثة قبل الميالد  - C14ومواقع المعسكرات من العصر الحجري الحديث ، 

يتميز الفخار من عدة مواقع ، وخاصة من منطقة أبو طبري ، بنمط  . (6الشكل  :2010جيسي )، من قبل جامعة كولونيا 

ا في وسط وادي هور الزخرفة المميزة األخرى المرتبطة بعنصر ليتيرباند هي  .زخرفي يسمى ليتيرباند المعروف أيض 

والذي تمت مقارنته بنماذج ما قبل كرمة  (11و  9الشكالن  :2010جيسي )النمط المحفور على شكل عظم السمكة 

وبشكل  Leiterbandمن منظور مختلف ، تمت مقارنة زخرفة  .المتأخرة التي تعود إلى بداية األلفية الثالثة قبل الميالد

مع زخرفة النقاط المتباعدة بشكل غير متساو بطابع الروك النموذجي  Djabarona 84/13أكثر تحديد ا أقدم مرحلتها في 

يشير هذا التشابه القوي إلى تاريخ هذا النوع من  .لمرحلة شاهيناب من العصر الحجري الحديث المبكر في وسط السودان

 الزخرفة في النصف الثاني من األلفية الرابعة قبل الميالد 

 (قبل الميالد 1500-2400حوالي )السياق البروتوريكي في النوبة  .3

األلفية الثالثة قبل الميالد معروفة بشكل أساسي من السياقات النوبية ، حيث كانت المنطقة الوسطى من السودان 

مجموعتان متميزتان من الشعوب ، وهما المجموعة الثالثة في النوبة السفلى  .صامتة من الناحية األثرية عن هذه الفترة

 .وكرمة في النوبة العليا ، تتبعان التقليد الخزفي للمجموعة األولى وسكان ما قبل كرمة في وادي النيل األوسط

 (قبل الميالد 1500-2400)المجموعة الثالثة للنوبة السفلى  3.1

انسحب هؤالء األخيرون إلى واحات  .يعتبر أفراد المجموعة الثالثة مرتبطين بالمجموعة أ في النوبة السفلى

الصحراء الغربية لمدة أربعة قرون قبل أن يقتربوا مرة أخرى من النيل ، وربما يكون قد تم صدهم بسبب الجفاف النهائي 

فقد ظل الخزف ذو السطح األسود والمنقوش أو المبهرج هو  :إن االرتباط بين صناعتي السيراميك واضح .للصحراء

ومع ذلك ، يمكن مالحظة  .(Williams 1983: 25-63)اإلنتاج األكثر تحديد ا لصانعي الخزف في المجموعة الثالثة 

فضل الخزافون من المجموعة الثالثة استخدام مزاج الروث الذي ربما يكون مأخوذ ا من  :بعض االختالفات أو التطورات

أصبحت األشكال ، التي ال تزال  .مواد مختلفة بما في ذلك درجة الرماد Aمواشيهم بينما استخدم سيراميك المجموعة 

 .مصنوعة يدوي ا ، أكثر تقريب ا حتى لو لم يكن هناك تغيير جذري في التصنيف

تم تقسيم ثقافة المجموعة الثالثة إلى أربع مراحل تم إنشاؤها من الوثائق التي تم جمعها بشكل أساسي في المقابر 

تم أخذ معايير مثل تنوع عادات الدفن والواردات المصرية وتطور  .مثل عنيبة وقرطا والدقة وفرس وأديندان وسيرا

في الواقع ، تُظهر دراسة هيكل التصاميم  .(2005حفص )أنماط الزخرفة المحفورة على السيراميك في االعتبار 

خالل  .المنقوشة مجموعات مختلفة تطورت خالل نهاية األلفية الثالثة والنصف األول من األلفية الثانية قبل الميالد

، تم قطع النمط المضفر ونمط نصف القمر ونمط  (قبل الميالد 2160-2400أ ، حوالي  / 1المرحلة )المرحلة األولى 



 

 

 .يبدو أن الخطوط المتموجة المحفورة على الحافة مقصورة على هذه الفترة .(ج-أ 6الشكل )المربعات على أوعية سوداء 

يسمح تقسيم  .(قبل الميالد 1985-2160ب ، حوالي  / 1المرحلة )الهيكل الرباعي لألنماط تشخيصي للمرحلة الثانية 

الزخرفة بتركيبات مختلفة من األشكال الهندسية البسيطة مثل المستطيالت والمعينات والمثلثات التي سميت بالنمط 

أ ،  / 2المرحلة )تميزت المرحلة الثالثة  .(6d-fالشكل )المضفر الرباعي ، والنمط الرباعي الرباعي ، ونمط شيفرون 

يبدو أن الدوافع األخرى مثل األنماط  .بأول ظهور للزخرفة التصويرية المحفورة (قبل الميالد 1650-1985حوالي 

المرحلة )يتميز التسلسل األخير  .(6g-hشكل )المتعرجة وأنماط عظم السمكة وأنماط رقعة الشطرنج مميزة لهذه المرحلة 

يبدو أن ملء  .(6iالشكل )بهيكل ماسي في التصميمات المحفورة على الفخار  (قبل الميالد 1500-1650ب ، حوالي  / 2

لقد فقدنا مسار شعب المجموعة الثالثة عندما غزا جيرانهم  .الشقوق بصبغة حمراء وصفراء يقتصر على هذه المرحلة

  .يُعتقد أنهم اندمجوا في المجتمع المصري الكوشي الجديد الذي نشأ من ذلك االستعمار .المصريون النوبة

 

 (قبل الميالد 1450-2450)فخار كرمة في النوبة العليا  3.2

سميت كوش في المصادر المصرية ، استوطنت مملكة كرمة المنطقة الواقعة جنوب الشالل الثاني حتى جنوب 

ا بالمجموعة الثالثة ، أنتج الخزافون في  .الجندل الخامس في ذروة قوتها أحفاد شعب ما قبل كرمة وربما مرتبطون أيض 

ا يمكن للمرء أن يفكر فيه باعتباره أحد اإلنجازات الرائعة للثقافة النوبية  .كرمة فخار 

أدت الحفريات التي أجريت في كرمة وساي إلى تحسن كبير في معرفتنا بثقافة كرمة وسمحت للعلماء بتحديد 

من المحتمل أن  .(Gratien 1978)على أساس تطور السيراميك  (القديمة والوسطى والكالسيكية والحديثة)أربع مراحل 

مرتبطة بالمجموعة األولى وتتوافق بطرق مختلفة مع التجمعات  (قبل الميالد 2050-2450حوالي )تكون كرمة القديمة 

أما بالنسبة لخزف المجموعة الثالثة ، فإن طمي النيل وروث المزاج هو الوصفة األساسية  .المبكرة للمجموعة الثالثة

يتكون التصنيف من أوعية  .األوعية المحفورة السوداء والحمراء أو السوداء شائعة إلى حد ما .لجميع األواني المنتجة

، يميل  (قبل الميالد 1750-2050حوالي )خالل فترة كرمة الوسطى  .ذات قاعدة مدببة ومزينة بخط محفور على الحافة

يتم تنفيذ األواني ذات السطح األسود بشكل أكثر دقة ،  .إنتاج السيراميك إلى االنفصال تدريجيا   عن إنتاج المجموعة الثالثة

ولكن األوعية السابقة ذات اللون األحمر أو األسود المحفورة ، والتي كانت مرتبطة أحيان ا بأوعية كبيرة خام مزينة 

تشتهر كرمة  .بمثلثات محفورة أسفل الحافة والجرار العريضة ذات الرقبة المحدودة والحافة المشتعلة ، ال تزال موثقة

والتي تمثل التطور  (، على اليمين 7شكل )الشهيرة  "أكواب التوليب"بـ  (قبل الميالد 1550-1750حوالي )الكالسيكية 

مم ، وكذلك جودة التشطيب مع السطح الالمع  3إن سماكة جدار السيراميك الذي ال يتجاوز  .النهائي لتقليد الفخار األسود

ا جيد ا داخل إقليم  .إلى لمعان معدني دليل على المستوى العالي من الحرفية لخزاف كرمة كان هذا اإلنتاج الغريب منتشر 

ا في مصر كان الخزافون  .تم العثور على عدد قليل من هذه األكواب في أماكن بعيدة مثل الدلتا المصرية :كرمة وأيض 

ا قادرين على ابتكار أشكال جديدة من األواني المطلية والزخارف البالستيكية إن التباين بين صناعات سيراميك  .أيض 

Kerma  وC-Group ا ،  :واضح في هذه المرحلة ، وال سيما من وجهة نظر فنية ا تمام  حتى لو كان التصنيف متشابه 

ومع ذلك ،  .مجموعة الفخار -Cيتم حرق األواني بشكل أفضل ، وإنهاءها بشكل أفضل وبالتالي تتوافق مع نسخة أدق من 

ال يوجد تشابه بين تعقيد  .فإن التصميمات المحفورة الشائعة في فخار المجموعة الثالثة أقل شيوع ا في خزفيات كرمة

غير  (قبل الميالد 1450-1550حوالي )المرحلة األخيرة من كرمة  .األنماط التي تم تنفيذها ووصفها أعاله في الجنوب

وهي تتوافق مع الفترة التي تلت الغزو المصري للنوبة ويبدو أن الخزف المحلي يتميز بتأثير إنتاج الفخار  .معروفة

  .المصري

 



 

 

 (قبل الميالد 270-1550حوالي )الفتح المصري وتأثيره على الفخار النوبي  .4

في المدن والحصون  (إداري ا ، عسكري ا ، إلخ)كان الفتح المصري للنوبة واالستيطان طويل األمد للمصريين 

أول دليل على هذا التأثير هو إدخال عجلة الخزافين  .المبنية حديث ا بمثابة عالمة عميقة على صناعة الفخار النوبي األصلي

 .لتشكيل الخزف

 (قبل الميالد 1000-1550حوالي )النوبة تحت الحكم المصري  4.1

كمقدمة ، علينا تحذير القارئ من أن معرفتنا بهذه الفترة ناتجة بشكل حصري تقريب ا عن أعمال التنقيب في 

نتيجة الصورة الواسعة للصناعات الخزفية في هذه المرحلة هي  .المدن المصرية والمعابد والحصون التي بنيت في النوبة

في واقع األمر ، نجا  .أننا نفتقد البيانات من السياقات األصلية التي من المحتمل أن تكون تعايشت مع الفاتحين المصريين

كانت أواني الطهي النوبية ال  .تقليد الخزف المصنوع يدوي ا الموروث من المجموعة الثالثة وسكان كرمة خالل هذه الفترة

 .تزال تُنتج واستمر الخزافون النوبيون ، على الرغم من إدخال العجلة ، في اتباع الموضة المصرية بمعرفتهم الخاصة

التي تعود إلى الهيمنة المصرية على  (Holthoer 1977انظر )يظهر العديد من الخزفيات من جميع المواقع 

ا مع أنواع األواني المصرية ا كبير  إلى هذا الحد ، يتم اتباع التسلسل الزمني المصري لتحديد تاريخ لإلنتاج ،  .النوبة تشابه 

، يتم اعتماده بشكل شائع لوصف األواني التي من الواضح أنها صنعت  "نظام فيينا"ونظام تصنيف الخزف المصري ، 

األطباق المصنوعة على عجالت ، واألوعية ذات الحواف العميقة ،  .(Arnold ،Bourriau 1993)في النوبة 

وبرطمانات البيرة وأواني التخزين الكبيرة أو الزور ، باإلضافة إلى أطباق الخبز المصنوعة يدوي ا ، شائعة وتشبه بشكل 

تم  .معظمها مصنوع من طين النيل ، وهو مادة خام متوفرة بالطبع في كل من النوبة ومصر .ملحوظ نظيراتها المصرية

مصفوفة الصلصال  .إجراء تحليالت بتروغرافية للتمييز بين الواردات المصرية األصلية من طمي النيل وتقليدها النوبي

هي نفسها ، فقط القليل من التفاصيل مثل حجم الحبوب ، ونسبة المواد غير البالستيكية والبقايا العضوية تشير إلى تباين 

ا  أو  (الصقل)يمكن أن تساعد الميزات األخرى مثل معالجة السطح  .(D’Ercole et al. 2017)تقني قد يكون مهم 

من المحتمل أن تكون نسبة صغيرة من  .في تحديد النمط المحلي حتى لو كان الشكل من نوع مصري (شق)الزخرفة 

وهي توضح دور الدولة  .السيراميك المصنوع من طين المارل ، والتي توجد فقط في مصر ، دليال   على وجود واردات

 .المصرية في توفير السلع لمستعمراتها الجنوبية

في المستويات األولى من المواقع المصرية المبنية  .النمط اآلخر لإلنتاج الذي يجب مراعاته هو النوبي األصلي

في النوبة ، ال تزال أواني الطهي وأكواب كرمة الكالسيكية موثقة ولكن سرعان ما تم استبدالها بخزف يتكيف بشكل 

ا ، حيث أعيد تنشيطه خالل الفترتين  .أفضل مع الذوق المصري هذا ال يعني أن تقليد صناعة الفخار النوبي قد اختفى تمام 

ربما تم  .النبتية والمروية الالحقة ، ولكن كان على الحرفيين النوبيين تكييف مهاراتهم مع صناعة أنواع الخزف المصرية

  .تدريبهم من قبل الخزافين المصريين على استخدام العجلة ثم قاموا بنقل هذه التكنولوجيا الجديدة إلى األجيال القادمة

 

 (8شكل ) (قبل الميالد 270-1000حوالي )الفترة النبتية وإنتاجها من الفخار  4.2

انسحاب المصريين من النوبة السفلى مع بداية األلفية األولى قبل الميالد معاصر لظهور نخبة نوبية جديدة 

المرحلة األولى من التسلسل غير معروفة بشكل كاف   ، حيث تم  .اختارت نبتة ، بالقرب من الجندل الرابع ، كعاصمة

يبدو  .(Vincentelli 2006 :على سبيل المثال)اكتشاف سياقات قليلة فقط تعود إلى القرنين العاشر والثامن قبل الميالد 

ا ، مع وجود عدد كبير من األوعية المصنوعة على عجالت ذات حواف مطلية  أن تأثير اإلنتاج المصري ال يزال مهم 

تشهد بعض المنتجات النوبية المصنوعة يدوي ا ، وال سيما  .المستوردة ، وقوارير "قوارير الحج"باللون األحمر ، و 

األواني المصقولة باللون األحمر ، واألكواب ذات السطح األسود ، والجرار الكروية ، على استمرارية صناعة الفخار 



 

 

ومع ذلك ، يمكننا أن نالحظ أن التصميمات المنقوشة والمبهرة بسيطة للغاية ، مع بعض الخطوط النادرة  .النوبي التقليدي

 .واألشكال الهندسية البسيطة جد ا

تميز القرن الثامن قبل الميالد بالغزو النوبي لمصر ، والتأثير الملحوظ لفخار طيبة على تصنيف األواني 

 .باإلضافة إلى الكميات الكبيرة من الواردات من مصر ، يظهر السجل المحلي محاوالت التباع النماذج المصرية .النوبية

المؤرخة بالنصف الثاني من القرن الثامن قبل الميالد ، تتوافق  (1992محمد أحمد )في المستويات النبتية األولى لكرمة 

استمر هذا االتجاه خالل القرن التالي مع الجرار المحلية  .بعض المنتجات المحلية المصنوعة يدوي ا مع األشكال المصرية

المصنوعة على عجالت مع حواف مدورة إلى أكثر تطورا   وأجسام مضلعة وشكل بيضاوي ، مطلية أحيان ا باللون 

 .األبيض الذي يتوافق مع اللون الطبيعي وشكل إنتاج المارل المقلد

من النصف الثاني من القرن السادس وأثناء القرن الخامس قبل الميالد ، يبدو أن التأثير المصري على الفخار 

ال  .هذا التطور (1992محمد أحمد )توضح دراسة ورشة عمل الخزاف المؤرخة بهذه الفترة  .النوبي أصبح أقل أهمية

تزال العجلة تستخدم على نطاق واسع لتشكيل الخزف ، لكن التصنيف يتطور بشكل مختلف عن مثيله في مصر 

تتميز هذه  .الجرار أقل تفصيال   ، والحواف بسيطة وتتحرك األجسام من بيضاوي الشكل إلى شكل كروي أكثر .المعاصرة

ومع ذلك ، فإن بصمة مصر مرئية في  .الفترة في النوبة بأوعية يدوية مصقولة باللون األحمر عمودي ا بأحجام مختلفة

 .السياقات الطائفية حيث ال يزال يتم إنتاج مخاريط الخبز واألطباق األخرى من أصل مصري

هذه  .إن نهاية الفترة النبتية غير معروفة إال من السياقات الجنائزية الملكية أو النخبوية النادرة في نوري ومروي

في موازاة ذلك ، يتكون اإلنتاج المحلي اليومي بشكل  .(1957دونهام )تدل على ذوق معين للسلع الفاخرة المستوردة 

أساسي من أوعية حمراء عميقة مصنوعة يدوي ا وصفت سابق ا ومجموعة متنوعة من الجرار البسيطة المصنوعة على 

وي بعيد كل البعد عن الفهم .عجالت أو المصنوعة يدوي ا والتي يتم تنفيذها بال مباالة ال توجد  .إن االنتقال إلى العصر المرَّ

  .سياقات مؤرخة من القرن الرابع إلى بداية القرن الثالث قبل الميالد تسمح بوصف تطور صناعات السيراميك

 (م 1500 -م .ق 270حوالي )الفخار النوبي وعالم البحر األبيض المتوسط  .

 

وية  5.1  5(م 340 -م .ق 270)اإلنتاجات المرَّ

ا عن نظيراتها  تحتوي المستويات األولى من العصر المروي على خزفيات سوداء مصنوعة يدوي ا تختلف تمام 

تتناسب أنواع الخزف المختلفة ، التي تتميز بلونها األسود وزخارفها المبهرة ، بشكل واضح  .(أ 9شكل )النبتية المتأخرة 

مع تقاليد جنوب الصحراء الكبرى وتمثل استمرارية واضحة لبعض خزفيات كرمة والمجموعة الثالثة التي كانت غائبة 

من ناحية أخرى ، فإن الوجود الكلي لإلنتاج اليدوي يكشف  .(420-411،  1986 (آدمز)عن النوبة ألكثر من ألف عام 

من المحتمل أن تُظهر مثل هذه  .عن توقف استخدام عجلة الخزاف في السودان بين أواخر نبتة وأوائل فترات مروي

 .االضطرابات في تقليد الخزف هجرة السكان إلى النوبة الذين حافظوا على تقليد الخزف في جنوب الصحراء

يرتبط الخزف المصنوع يدوي ا بأواني على شكل عجلة من القرن الثاني قبل الميالد ، ولكن ، كما ذكر أعاله ، ال 

يُظهر التصنيف استمرارية من فترة نبتة ولكنه مقتبس من الذخيرة المحلية المصنوعة يدوي ا أو مستوحى بشكل مباشر من 

تبع تبني هذه األشكال والتقنيات الجديدة إدخال الزخرفة  .وأدوات المائدة (ب 9الشكل )األشكال الهلنستية مثل الحفر 

المطلية على غرار النماذج الهلنستية ، مثل الخطوط المموجة ، ولفائف الكرمة ، وغيرها من الدوافع الزهرية التي توضح 

 .حقبة .نمو تأثير مصر البطلمية على إنتاج الخزف المروي حتى تغيير العصر الحديث

ألول  .(Adams 1986 ،435-439)تميزت م بإدخال الخزف الفاخر  .العقود األولى من القرن األول الميالدي

استخدم الخزافون كل إمكانات العجلة لتشكيل أشكال جديدة  .مرة ، استخدم هذا النوع من اإلنتاج الطين الكاولينيتي



 

 

مستعارة من الخزف الروماني ، والبرونز ، واألواني الزجاجية ، واستخدمت التقنيات الهلنستية للزخرفة المختومة 

وية .(ج 9الشكل ) قام  :يظهر إنتاج األواني الفاخرة كنتيجة لنقل المعرفة من اإلمبراطورية الرومانية إلى المملكة المرَّ

الخزافون بدمج العديد من التقنيات واألشكال في مخزونهم الخاص بينما قاموا على الفور بتكييف طريقة الزخرفة 

أصبح السطح ذو األلوان الفاتحة لألواني وسيلة رئيسية لتطوير الموضوعات الدينية  .المختومة مع األيقونات الخاصة بهم

ا باأليقونات الفرعونية والبطلمية والرومانية المصرية باإلضافة إلى السمات المحلية  شهدت بداية  .(د 9شكل )، متأثر 

ا في صناعة السيراميك المصنوع على عجالت ا مهم  تبرز أهميتها بشكل خاص في السياقات الجنائزية ،  .عصرنا تطور 

ا محل األواني المصنوعة يدوي ا بحلول نهاية القرن األول الميالدي  .ال سيما في النوبة ومنطقة مروي ، حيث حلت تمام 

 .ميالدي

ا بحلول  وية خالل القرن الثالث الميالدي ، لتنهار أخير  بعد قرنين من االزدهار ، ضعفت وحدة المملكة المرَّ

تأثرت صناعات السيراميك ، مثل األنشطة  .م عندما تم استبدالها بكيانات سياسية أصغر .القرن الرابع الميالدي

أوال   ،  .الدليل األول هو إفقار مجموعة الخزف ، في كل ّ  من تصنيفها وأيقوناتها .االقتصادية األخرى ، بشدة بهذا التغيير

في  .تم استبدال صناعة األدوات الفاخرة تدريجي ا بتقليد أرخص ، مصنوع من الطين الغريني أو المختلط وسيئ الزخرفة

في  .م ، تم استبداله بنظرائهم شبه الرقيقين .منطقة مروي ، اختفت األواني الفاخرة الحقيقية خالل القرن الثالث الميالدي

الوقت نفسه ، أصبحت زخرفة الخزف المروي ، الملون والمختوم ، أبسط تدريجيا   واختفت كليا   خالل القرن الثالث 

من المحتمل  .التدهور الذي يميز الزخرفة المرسومة على الخزف المروي خالل القرن الثالث الميالدي .ميالدي .الميالدي

 .أن يكون ميالدي مرتبط باختفاء بعض ورش األدوات الجميلة ، التي استضافت مهارات الرسم والمعرفة األيقونية

 .يبدو أن أقلمة إنتاج السيراميك ، وهي عملية بدأت قبل عدة قرون ، قد اكتملت خالل القرن الثالث الميالدي

 .في النوبة ، فقدت الذخيرة اإلقليمية لألشكال السمات المشتركة التي كانت تشترك فيها سابق ا مع المناطق الجنوبية .ميالدي

في الجنوب ، األشكال الجديدة مثل الجرار األسطوانية التي تم توزيعها على نطاق واسع في مروي خالل هذه الفترة 

 .تنذر هذه السمات باالنقسام الذي تم إبرازه خالل فترة ما بعد مروي .خاصة بالمنطقة ولم يتم تمثيلها في النوبة

وية بوضوح في إنتاج الخزف الذي تطورت الصناعة بشكل جذري خالل  يظهر االنحدار التاريخي للمملكة المرَّ

ا قد  .ميالدي .القرن الرابع الميالدي غالب ا ما تكون الوثائق األثرية غير دقيقة ، ومع ذلك تُظهر أن انتقاال   خزفي ا قصير 

  .حدث في نهاية الفترة المروية ، معلنا عن األنماط العامة لتجمع ما بعد مروي

 

 (10شكل ) (م 550-340حوالي )ثنائية ما بعد مروي للصناعة السودانية  5.2

 

في وقت مبكر من القرن الثالث الميالدي ، تظهر بعض األدلة السرية االنسحاب التدريجي لمجموعة ثقافية 

يمكن تمييزها ببعض الزجاجات السوداء المصنوعة يدوي ا وما يسمى بأواني علوة  .قادمة من الجنوب إلى منطقة مروي

هذه المجموعة هي على األرجح هي التي وجهت الضربة  .(Lenoble 1992)الموجودة أساس ا في السياقات الجنائزية 

وية التي أضعفتها الحرب ضد مملكة أكسوم في بداية القرن الرابع الميالدي ، أظهرت  .القاضية النهائية للسلطة المرَّ

وية ، من ناحية ، استمرارية الممارسات والتصنيفات الموروثة من  التجمعات في المنطقة الجنوبية السابقة للمملكة المرَّ

مصنوع من طمي النيل ، ومن  .القرن الثالث الميالدي ، مع الجرار الممدودة المصنوعة على عجالت وأوعية الحواف

يعد هذا النوع  .ناحية أخرى ، ظهور جرار قياسية جديدة مصنوعة يدوي ا مع معالجة سطحية تتكون من طبعات حصرية

ا كرونولوجي ا وثقافي ا لفترة ما بعد مروي  ا جد ا عن الفترة في المناطق الواقعة جنوب النوبة لدرجة أنه أصبح مؤشر  مميز 



 

 

(Lenoble 1992).  من المحتمل أن يكون التنوع في الحجم والشكل والمعالجة السطحية دليال   على التطور الزمني

 .(2012الطيب )وكذلك العديد من المراكز التي استقرت أوال   في منطقة شندي والحق ا في منطقة الشالل الرابع 

وبالفعل ، فإن المواد من منطقة الجندل الرابع وحتى الجندل الثالث تظهر نفس المظهر الجانبي كما لوحظ في 

ما كان يُطلق عليه في  .منطقة مروي ، مع نفس النطاق المحدود لألشكال والزخارف مما كان عليه خالل الفترة المروية

وية السابقة  "التنقاسي"األصل ثقافة  كما أن الجرار  .(2012الطيب )يتشارك سمات مشتركة مع معاقل المملكة المرَّ

ا في السياقات الجنائزية حيث ترتبط بأكواب مصنوعة  المصنوعة يدوي ا ذات األسطح المزخرفة بالحصير منتشرة أيض 

ظهر نوع جديد من الزبدية المصنوعة على عجالت بخطوط محفورة أسفل الحافة خالل  .على عجالت حمراء منزلقة

القرن الرابع الميالدي ، وتدخل في المواد الجنائزية المعتادة في هذه المنطقة حيث تشكل مكون ا طويل المدى من المكونات 

 .الجنائزية

وي الذي تطور بشكل مختلف من الشالل  .ربما يرجع هذا التصميم الخاص إلى تأثير اإلنتاج النوبي ما بعد المرَّ

الطين القادم إما من النيل أو من الصحراء يكون  :الثالث إلى الشالل األول ، هناك تحول كامل في إنتاج السيراميك واضح

وية والرسم العرضي  .أكثر نعومة ؛ يتأثر التصنيف بالنماذج المصرية المعاصرة أكثر مما هو موروث من األشكال المرَّ

للخطوط العمودية واألكليل التي تتبع االتجاهات المصرية المطبقة على أرضية حمراء هو مخطط الزخرفة الرئيسي 

(Adams 1986  ،458).  يشير التقييس الشديد لإلنتاج المصنوع من العجالت في النوبة السفلى والوسطى إلى عدد

واسعة النطاق  (Adams 1986 ،34-36)األفران الموجودة في دبيرا إيست  .محدود من ورش العمل التي تزود المنطقة

فيما يتعلق باإلنتاج المحلي اليدوي ، إلى جانب استمرار  .بما يكفي لضمان اإلنتاج الضخم القادر على توفير مساحة واسعة

بعض أواني الطهي ، فإن األشكال الجديدة من األواني المنزلق باللون األحمر المرتبطة بالزخرفة المطلية الجديدة توضح 

 .تطور هذه الصناعة

وية السابقة  -المالمح الرئيسية للمنتجات الخزفية التي تم إنشاؤها خالل فترة ما بعد مروي  انقسام المملكة المرَّ

 -مع الصعود التدريجي للتقاليد المصنوعة يدوي ا في الجنوب بينما يشجع الشمال اإلنتاج الضخم المصنوع على عجالت 

  .وضع األسس لـ حالة فترة القرون الوسطى الالحقة

 

 (م 1500-550حوالي )فخار العصور الوسطى  5.3

وية الذي يتضح من خالل الخزف خالل القرن  تم إضفاء الطابع الرسمي على التقسيم السياسي للمملكة المرَّ

ثالثة ، ستصبح قريب ا مملكتان مسيحيتان ، نوباتيا ومقرية في الشمال ، وألوديا أو علوة في الجنوب ،  .السادس الميالدي

ا لعملية ثقافية بدأت خالل الفترة المروية  .والتي من المحتمل أن تكون حدودها تقع في منطقة الجندل الخامس ، تمثل إنجاز 

. 

آدامز في النوبة السفلى ، التطور الزمني إلنتاج  .بفضل حملة اإلنقاذ لليونسكو في أوائل الستينيات ولعمل دبليو

إلى  "المسيحية"تم تقسيم فخار العصور الوسطى أو  .(Adams 1986 ،47-55)الفخار في إقليم ماكوريان ، محدد جيد ا 

 .عن طريق تطور السمات الخزفية (المبكر ، والكالسيكي ، وما بعد الكالسيكي ، والمتأخر ، والنهائي)خمس مراحل 

ال يبدو أن هناك  .بانتقال بطيء من أنماط ما بعد مروي (م 850-550حوالي )تتميز المرحلة المسيحية المبكرة 

اتجاهات معينة تحدث في اإلنتاج اليدوي ، وتم تشكيل األواني المصنوعة على عجالت تدريجي ا وفق ا لنماذج السجيالتا 

ا قدر اإلمكان إلنتاج أشكال مفتوحة  .الرومانية المتأخرة التي تم إنتاجها في أسوان نتيجة لذلك ، كان خليط الصلصال ناعم 

اقتصرت الزخرفة المرسومة على عدد قليل من  .تمت تغطيتها بعد ذلك بزلة حمراء أو برتقالية أو بيضاء مصقولة للغاية



 

 

من المعروف أن دبيرة شرق وفرس توفران  .األشرطة المطلية بينما كانت التصاميم المختومة ذات الدوافع الدينية متكررة

 .مثل هذه األواني النوبية التي تم توزيعها حتى منطقة الشالل الرابع

بالتطور الملحوظ لإلنتاج المصنوع على عجالت  (م 1100-850حوالي )تميزت المرحلة المسيحية الكالسيكية 

والذي يُظهر إحياء   لتقليد الرسم على الخزف المنزلق باللون األحمر واألبيض واألصفر ، والذي ال يزال تصنيفها مرتبط ا 

من المحتمل أن تكون الدوافع مستوحاة من الموضوعات الدينية المستخدمة سابق ا في  .األنماط التي لوحظت في أسوان

كان مصنع فرس في ذروة إنتاجه في النوبة السفلى بينما كانت ورشتي دنقال  .المخطوطات واللوحات الجدارية للكنيسة

، تم التخلي عن فرس  (م 1000حوالي )في نهاية هذه المرحلة  .والغزالي القديمة ال تزاالن قيد التطوير في النوبة العليا

بشكل عام ، قوبل انخفاض المنتجات المحلية الناجم  .كمركز إنتاج رئيسي بينما كان الموقعان اآلخران يصالن إلى أوجهما

 .عن انهيار مصنع فرس بارتفاع كبير في واردات أسوان في النوبة السفلى

قد يفسر عدم  .بوضوح استمرارية اإلنتاج السابق (م 1150-1100)تظهر مرحلة ما بعد الكالسيكية القصيرة 

وجود أدلة من المصانع الكبرى في النوبة السفلى خالل هذه الفترة بينما نعلم أن ورش دنقال القديمة والغزالي كانت ال 

تزال قيد االستخدام قد يفسر التطور الطفيف الذي ظهر من خالل زيادة األواني المنزلق باللون األحمر وإدخال البرتقالي 

 .تتميز األواني بوضوح عن الخزف الكالسيكي ذي اللون األصفر أو األبيض .المنزلق

توحيد ا تدريجي ا لإلنتاج المصنوع على عجالت  (م 1350-1150حوالي )تُظهر المرحلة المسيحية المتأخرة 

يعتبر االنتقال البطيء من  .والذي قد يمثل تحوال   من عدد قليل إلى مركز تصنيع واحد فقط يؤثث المنطقة النوبية بأكملها

 .حيث الزخرفة نحو تصميمات خطية أكثر بساطة مستخدمة في مجموعة حديثة من األشكال السمة الرئيسية لهذه الفترة

 1500-1350)على عكس الفترة السابقة ، يبدو أن المادة الخزفية النادرة المؤرخة بالمرحلة المسيحية النهائية 

تم إنتاج أواني المائدة أو  .تظهر زيادة كبيرة في ورش العمل يتضح من إدخال األواني الجديدة المصنوعة على عجالت (م

ا مجموعة من المنتجات  أواني المرافق بكميات منخفضة في مراكز محلية جديدة اختفت في نهاية الفترة وحل محلها تمام 

 .المصنوعة يدوي ا

كما  .(Welsby 1998انظر )بعيد كل البعد عن الفهم  Alodiaوبالمقارنة ، فإن تطور إنتاج الخزف في مملكة 

لوحظ في فترة ما بعد مروي ، ال يزال الفخار األسود واألحمر المصنوع يدوي ا يشكل مجموعة الخزف الرئيسية المتوفرة 

ال يزال تطور التصنيف غير معروف ويصعب تتبعه ألن األنواع تميل إلى الحفاظ على نفس الخصائص  .في الجنوب

ا للعجالت يسمى  .على مدى فترة زمنية طويلة ا مميز  ، والذي سمي على اسم عاصمة  "Soba Ware"يبدو أن إنتاج 

، محصور في فترة العصور الوسطى المبكرة ويقتصر على أنواع قليلة من األشكال المفتوحة بما في ذلك  Alodiaمملكة 

  .ومع ذلك ، فإن زخارفها الملونة متعددة األلوان فوق زلة داكنة مميزة .الشمالية sigillataبعض األنواع المستعارة من 

 استنتاج

توفر دراسة تقاليد الفخار طويلة األمد في وادي النيل األوسط األداة الرئيسية التي يمكن من خاللها تحديد 

من العصر الحجري الوسيط إلى العصور الوسطى ، سلط تطور إنتاج  .التسلسل الزمني لعلم اآلثار في السودان

ومع ذلك ، يمكن فقط  .السيراميك الضوء على التغييرات الرئيسية في المصطلحات الثقافية ، وبدرجة أقل ، السياسية

ال تزال األبحاث المتعلقة بالتغييرات الدقيقة  .مراعاة التعديالت المرئية مثل التصنيف والزخرفة وطريقة تشكيل األواني

في سلسلة األعمال التي قد تكون مهمة في النظر إلى تعقيد شبكة الخزاف ، للتمييز بين ورش العمل المختلفة والمعرفة 

ا رئيسي ا في تحديد  .التكنولوجية في نفس المنطقة ، مستمرة وبالتالي ، تلعب التحليالت البتروغرافية والكيميائية دور 

جوانب أخرى ، ال سيما التعريف الدقيق لطرق الصياغة  .(D’Ercole et al. 2017)السمات الثابتة في تحضير الطين 

، قيد االستغالل حالي ا في الدراسات النوبية ولكن يمكن توقعها للكشف عن معلومات أساسية حول انتقال المهارات بين 



 

 

حتى اآلن ، لم تتم دراسة سوى عدد  .كما ستوفر التحقيقات األثرية في المزيد من مراكز اإلنتاج بيانات مفيدة .الخزافين

 .من تاريخ متأخر (فرس ، أرجين ، دبيرة ، غزالي ، مصورات السفرة)قليل من ورش الفخار 

ا ، هناك مجال واعد آخر وهو األبحاث التي أجريت على أطراف وادي النيل ، في الصحراء الغربية  أخير 

لم يحظ دور البدو في الحفاظ على ممارسات الفخار في  .(2008على سبيل المثال ، برنارد )والشرقية وفي الجنوب 

ا مفيد ا للنظر فيها .وادي النيل والتأثير فيها على االهتمام الذي يستحقه   .ستجد هنا العديد من القضايا األثرية الحالية مصدر 

 


