
 سمات الفخار العراقً القدٌم .

فخارٌات حسونة كانت مزٌنة بحزوز واأللوان مختلفة كما اعتمد  -1

تلمٌع السطح الخارجً بدلكه بقطعة من الحجر . أما الوحدات 

الزخرفٌة فقد كان قوامها أغصان األشجار وأشكال الحلزونات التً 

ٌمكن اعتبارها نوعا من التحوٌر . وٌمكن مالحظة األشكال 

، وامتازت الفخارٌات بالسماجة  الحٌوانٌة وقد نفذت بطرٌقة رمزٌة

 وسهولة الكسر . 

امتازت فخارٌات سامراء كونها بلون واحد والزخارف كانت  -2

هندسٌة مرتبة بأنطقة أفقٌة ومتوازٌة  . وكذلك ظهر التحوٌر فً 

األشكال النباتٌة والحٌوانٌة كما ظهر الطراز التجرٌدي وطراز 

 الكائنات الحٌة .

ٌر فً األشكال الحٌوانٌة حٌث تشكلت كذلك فً تل حلف ظهر التحو -3

فً أفارٌز وتكررت تلك الوحدات الزخرفٌة على سطح اآلنٌة 

الفخارٌة  .كما استخدمت الخطوط المستقٌمة والمائلة والمتقاطعة 

لتكّون تشكٌالت محّورة  ،  وتتجه التزٌنات نحو األسلوب الطبٌعً  

البنً المائل إلى . أما األلوان المستخدمة هً اللون األحمر واللون 

األرجوانً أو األسود  ،  كما إن الفخار امتاز بالجمود كونه اهتم 

 بالطرز الهندسٌة المتمثلة بأشكال مستقٌمة الزواٌا  .

فً العبٌد تطورت صناعة الفخار كما إن العدٌد من النماذج  -4

الفخارٌة زٌّنت بوحدات زخرفٌة هندسٌة تشتمل على خطوط 

بنً الغامق متدرجة بٌن اللون األحمر وشرائط لونت باللون ال

الغامق إلى اللون األسود على أرضٌة صفراء باهته  ،  ونفذت تلك 

الزخارف بدقة أكثر وتبدو محورة من أشكال طبٌعٌة أما فخار ما 

بعد العبٌد تمٌز بانعدام النقوش نهائٌا وكانت األوانً ذات لون واحد 

ور العبٌد بالوركاء ومصقولة الجدران وسمً الدور األخٌر من د

وغالبٌة الفخار كان مصنوع بدوالب الفخاري  ، وظهر الفخار 

ٌّن بزخارف هندسٌة كما شاع طراز الفخار الملون باللون  مز



األحمر الفاتح المخطط باللون األسود  .  وكذلك ظهرت الزخارف 

 النباتٌة والحٌوانٌة   .

حٌث وفً عصر جمدة نصر ظهرت ألول مرة الزٌنة الملونة  -5

اشتملت على الرسوم الخاصة بالماعز طوٌل الرقبة والطٌور 

واألسماك وكانت الجرار كبٌرة الحجم ذات أكتاف  ،  ومزٌنة 

 بطرٌقة الحزوز  .

تمٌز الفن السومري بتشكٌل شخوصه من أجزاء متنوعة مستخدما  -6

مواد وسٌطة مختلفة تتٌح له التباٌن اللونً لذلك استخدم الفنان 

 ف تالءمت مع حٌاتهم وأشكالهم   .السومري زخار

كما انحسر فن الفخار فً العهد االكدي باستخدام المعادن  .  وفً  -7

األلف  الثالث      )ق . م (  ظهر فخار بسٌط غٌر ملون ٌتكون من 

 جرار كبٌرة خلت من النقوش  والزخارف .

أما فخارٌات العصر البابلً فهً امتداد لفخارٌات العصر السومري  -8

لت على األشكال االسطوانٌة وطٌنتها نقٌة  ،  وزخارفها على واشتم

 شكل حزوز وكانت غٌر ملونة .

والفخارٌات اآلشورٌة اقتصرت على أوانً بسٌطة لونت باللون  -9

األحمر و تدرجاته واحتوت الطٌنة على شوائب كثٌرة  ،  وكذلك 

 ظهرت  المواشٌر التً توضع فً أسس األبنٌة  .

لً الحدٌث فقد انتقل إلى استخدام تقنٌة أما الفخار الباب - 11

التزجٌج بعد الفخر ومن أهم األعمال المزججة الملونة أوعٌة 

صغٌرة وقوارٌر و أوانً ذات عرى كما استخدم البابلٌون وعلى 

نطاق واسع الطابوق المزجج فً تنفٌذ المبانً المهمة وكان ذلك 

 تعبٌرا" عن بعض المفاهٌم الطقوسٌة والدٌنٌة  .

 

 


