
 فً العراق القدٌم : فن الفخار

تبقى البٌئة بمتغٌراتها ذات تأثٌر كبٌر فً بنٌة أي مجتمع وٌمتد تأثٌرها إلى جمٌع منافذ الحٌاة كالفن والمٌثولوجٌا    ال 

أو تأثٌرها اجتماعٌا بالمعطٌات المتوافرة ، مثال لوال  سٌما أن منافذ الحٌاة تتأثر فٌما بٌنها كتأثٌر العقائد والفن والمثولوجٌا

وجود النهرٌن العظٌمٌن فً العراق دجلة والفرات لما ظهر وازدهر فن الفخار وكذلك النحت بهذا الشكل الذي ٌساوي أو 

نظام الري  ٌفوق جمالٌا ما وجد فً أي منطقة مجاورة ، كما أن هذٌن النهرٌن مكنا الفرد العراقً القدٌم من استحداث

إذن اعتمدت قوة نفوذ الحضارة على ما ٌكمن فً معطٌاتها وأهمها الماء ،  وشق القنوات كامتداد لؤلنهر لتنمٌة الزراعة .

الن الماء عنصر الخلق واإلبداع الفكري الحضاري وبدونه تفقد الحضارة من   قٌمتها ، واستنادا إلى ذلك فان المرجعٌة 

صل الوجود الحضاري وقابلٌته فً صهر العقل اإلنسانً والطبٌعة ضمن نسق واحد أساسه المعرفٌة التً ترى الماء ا

نزعة فلسفٌة اغتنى بها الفكر العراقً القدٌم كتصور فلسفً علته اندماج الطبٌعة والذات اإلنسانٌة  . وبفعل انصهار الفنون 

هنة وقسوة الحٌاة فصورت المعاناة تمثٌال لعزوف فً الواقع الفكري الذي نعٌشه توصلت الفنون إلى كٌنونتها بتصوٌر الك

الفنان الرافدٌنً عن الواقعٌة إلى التجرٌد والرمز فً تصوٌر األشكال اآلدمٌة والحٌوانٌة  . والن الفن ٌتسامى فوق 

 مستوى الواقع والتعبٌر عن الجمال ٌقتضً أن ٌعلو عن الطبٌعة والواقع والجمال هو تجلً المحسوس للفكرة.

ا أردنا التطرق إلى فنون ظهرت فً العراق القدٌم اعتمدت على الطٌن فإننا سنجد كما" هائال من المنحوتات إذا مو

الفخارٌة والتً اقترنت بفن الفخار وكذلك البد من اإلشارة إلى الرسوم التً نفذت على تلك الفخارٌات وفن الرسم الذي 

نجد منحوتات  )*(قدٌم . ففً القرى الزراعٌة القدٌمة كقرٌة جرمو ظهر مرادفا لفنون النحت والفخار فً حضارة العراق ال

طٌنٌة مجسمة ألشكال بشرٌة وحٌوانٌة لم تكن جٌدة التنفٌذ      وساذجة ، منها مجسمات أنثوٌة )آله األم ( التً ترمز إلى 

نة صّورت كمثلث قوى الخصب واإلنتاج فً امتالء الصدر وتضخٌم البطن ) فً حالة الحمل ( وكذلك منطقة العا

والساقان قصٌران ممتلئان ٌنتهٌان بقدمٌن صغٌرتٌن .  أما فن الرسم فقد عاصر اإلنسان منذ كانت الكهوف مالذه الدائم . 

تدفعه الفطرة والخوف لرسم تصوراته الذهنٌة بالسٌطرة على الحٌوانات ، كما توصل إلى معرفة األلوان البدائٌة التً ال 

وإضفاء الحركة والحٌوٌة على األشكال . وللرسم  وظائف عقائدٌة وسحرٌة تمثلت فً رسوم العصر تخلو من دقة التعبٌر 

 الحجري القدٌم . واستمر فن الرسم بهذه الخصائص البدائٌة حتى العصر الحجري الحدٌث المعدنً .

 تقنٌة صناعة الفخار فً العراق القدٌم :

األحادٌة ٌتخللها خلٌط من خامات متعددة بغٌة جعلها قابلة لتقبل مشكالت تتفرد صناعة الفخار بأنها أحادٌة الخامة وهذه 

عملٌة الحرق وكذلك تطوٌعها لجعلها صالحة لتشكٌل األشكال المعقدة التركٌب من اآلنٌة الفخارٌة ، وإن تركٌب الخامة فً 

تحطٌمه فً أٌة لحظة خالل عملٌة مجال فن الفخار ٌنتمً إلى فلسفة العلم فالخامة هنا عبارة عن تركٌب كٌمٌاوي ٌخشى 

الحرق أو تشقق جوانب األوانً وتحطٌمها الذي ٌتسبب عن تغٌرات فً التركٌب الجزئً للكاؤلٌن وقد كان الحل بإدخال 

مواد أخرى غٌر مشاركة فً التفاعالت الكٌمٌاوٌة تحد من خطر التحطم وٌقوي وٌشد من تماسك بنٌة األجسام الفخارٌة ، 

ٌان فً تركٌبها على شوائب طبٌعٌة كالكلس وحجر الصوان والكوارتز والصدف ومركبات الحدٌد كما تحتوي األط

والنحاس والرماد البركانً وان معظم هذه المواد تترسب فً تركٌب األطٌان بتأثٌر العوامل الطبٌعٌة  .  وإن كمٌة ومقدار 

ض وأكاسٌد الحدٌد تجعل لونها مائل إلى األحمرار أما هذه المركبات ٌكسب الطٌنة لونها الطبٌعً فالكلس ٌكسبها لونا أبٌ

لؤلخضرار ،  وتمتاز سطوح الفخارٌات بشكل عام بوجود المسامات وهناك عالقة متبادلة  النحاس فٌعطٌها لونا مائال

درجة التفاعل بٌن درجة المسامٌة ووظٌفة الجسم الفخاري  . والعوامل المتحكمة فً درجة مسامٌة اآلنٌة الفخارٌة هً 

نقاوة الخامات والتقنٌات المستخدمة فً إظهار جمالٌات السطوح الفخارٌة مثل الدلك أو الطالء بالمحلول الطٌنً  ،  

إضافة إلى درجة حرارة الحرق وكذلك جو الحرق كأن ٌكون مؤكسدا" أو مختزالٌا" بمعزل عن األوكسجٌن  .  والمسامٌة 

تشغله المسامات إلى الحجم الكلً لآلنٌة أما المسامٌة الظاهرة فهً النسبة  الحقٌقٌة لآلنٌة هً نسبة حجم الفراغ الذي

المئوٌة للمسامات المفتوحة فً كل وحدة حجم إلى حجم اإلناء الكلً وٌمكن قٌاسها ومعرفتها فً المختبر إذا عرف حجم 

فخارٌة بشكل عام وفً العراق القدٌم المسامات المفتوحة والحجم الكلً لكسرة الفخار  . ومن ناحٌة طرائق تشكٌل اآلنٌة ال

بشكل خاص باعتباره سٌاقا بذلك فإنها كما فً تقنٌات الفنون التشكٌلٌة األخرى تبدأ بسٌطة ومن ثم تتطور حٌث كانت 

الطرٌقة الٌدوٌة أكثر األسالٌب شٌوعا فً تشكٌل أجسام اآلنٌة الفخارٌة ففً إحدى الطرائق الٌدوٌة ٌتم فتح ثقب فً مركز 

صغٌرة من الطٌن ثم تبنى الجوانب بارتفاع تدرٌجً بفعل الضغط على المركز وترشق            الجوانب ،  كتلة

وتستوجب تلك الطرٌقة نشاطا"حرفٌا واستعدادا ومهارة ألصابع           الٌد . والطرٌقة الٌدوٌة األخرى تستند إلى 

الرقبة والبدن والقاعدة كل على انفراد ومن ثم ٌتم تركٌبها ، أما التفكٌك ثم البناء حٌث تشكل أجزاء اآلنٌة األساسٌة مثل 

الطرٌقة الثالثة فإنها تستند إلى فن العمارة أكثر من انتمائها إلى فن الفخار ذلك ألنها تعتمد على بناء حّبال طٌنٌة على 

 القاعدة وترتفع تدرٌجٌا حتى بلوغ االرتفاع المطلوب  .  



ستخدمة فً صناعة الفخار فً العراق القدٌم والتً تعد أكثر الفنون بدائٌة منذ نشوئها وكانت وبسبب بدائٌة الوسائل الم 

كتلة الطٌن المراد تشكٌلها توضع على قطعة من الحصٌر كً ال تلتصق على األرض فٌنطبع نسٌج الحصٌر على الطٌن 

اآللة فً صناعة الفخار لكثرة الحاجة  مما حفز فكرة اإلنسان فً ابتكار فكرة الزخرفة والنقش على اآلنٌة ، ودخلت

الستخدامها فً الحٌاة الٌومٌة حٌث كان الفكر ٌبحث عن الوسائل التً تقلل من الجهد العضلً فً عملٌة بناء األجسام 

وعرفت تلك اآللة     .الفخارٌة فكان الحل بوضع كتلة الطٌن على مسند دائري الشكل ٌدور على محور ٌدار بواسطة الٌد  

(  وأخٌرا تحقق االنتصار التكنولوجً باختراع الدوالب السرٌع حٌث تحررت  Tournetteوالب البطًء الدوران  ) بالد

الٌدان ذلك باستخدام القدم عوضا عنها فً تدوٌر الدوالب وكان ذلك فً عصر الوركاء  .  أما التقنٌات الجمالٌة لسطوح 

( وتجري هذه العملٌة عندما ٌكون سطح اإلناء رطبا بعد إنجاز عملٌة  Turningاآلنٌة الفخارٌة فتبدأ بعملٌة القشط  ) 

التشكٌل وٌتم ذلك باستخدام قطع حادة من الحجر أو الحصى والغاٌة منها تنظٌم البناء الشكلً ألجسام اآلنٌة الفخارٌة 

للسطوح الخارجٌة  ( وتحصل هذه العملٌة Burnishingتوصال إلى نسق تشكٌلً وتعقب عملٌة القشط عملٌة الدلك  ) 

لآلنٌة وفً بعض األحٌان للسطوح الداخلٌة والخارجٌة معا والغرض منها إكساب السطح مظهرا لماعا ومصقوال ، وتتم 

عادة باستخدام أداة ناعمة من الرخام أو الحصى ناعم الملمس ، وفً بعض األحٌان ٌطلى السطح الخارجً بطالء المحلول  

ن طٌنة منقاة من الشوائب بشكل كامل وتمزج بالماء حتى تكون محلوال رائبا" ٌكسى به ( الذي ٌحضر م Slipالطٌنً  )

سطح اإلناء الخارجً أو الداخلً أو كال السطحٌن معا" لٌضفً على السطح مظهرا جمٌال وملمسا ناعما وٌكون مهٌأ 

(  أو أن ٌحضر من طٌنة Sel  Slip للرسم أو الزخرفة     النحتٌة  ، وهذا الطالء أما أن ٌحضر من الطٌنة نفسها  )

مغاٌرة وبلّون ممٌز عن جسم اإلناء األصلً وقد ٌدلك الطالء بعد الجفاف الجزئً إلكسابه مظهرا" براقا" .  واستخدمت 

أصباغ عضوٌة تشتمل على عصٌر النباتات والكربون النقً التً تنتج لونا أسود إذا كانت حرارة الحرق واطئة ومدة 

ما إذا طالت مدة الحرق وزادت حرارة الحرق فسوف ٌتخلف من احتراق الكربون رمادا أبٌض ، وكذلك الحرق قصٌرة ، أ

أصباغ معدنٌة تشتمل على أكاسٌد الحدٌد وهً أوكسٌد الحدٌد المائً و أوكسٌد الحدٌدٌك و أوكسٌد الحدٌد المغناطٌسً 

سٌد المنغنٌز التً تنتج لونا" أسود مائال إلى اللون البنً التً تنتج اللون األحمر واللون األحمر المائل إلى األسود ، وأكا

عند حرق اآلنٌة فً جّو مؤكسد ، ومن الممكن الحصول على عدة درجات من اللون البنً فً درجات حرارة حرق 

بأن مختلفة ، أما اللون األبٌض فمن الممكن الحصول علٌه من كاربونات الكالسٌوم مع الكاؤلٌن  .  ونستخلص مما تقدم 

األلوان الشائعة فً الفخارٌات الرافدنٌة هً اللون األسود واللون البنً المائل إلى اللون األسود بمختلف درجاته التً ٌمكن 

الحصول علٌها من أوكسٌد الحدٌد و أوكسٌد المنغنٌز وكذلك من عصٌر النباتات والكربون النقً ، واللون البنً الغامق 

المنغنٌز ، وألوان األحمر والبرتقالً واألصفر واألرجوانً بمختلف درجاتها التً ٌمكن الذي ٌنتج من أوكسٌد         

الحصول علٌها من استخدام أكاسٌد الحدٌد ، واللون األبٌض الناتج من الكاؤلٌن ومن مركبات كربونات الكالسٌوم . كما 

وأكثر األوانً الفخارٌة ملونة بلون واحد                             تعددت طرائق التلوٌن بتعدد األلوان المستخدمة على سطح اآلنٌة الفخارٌة 

  (Monochrome    (  وفً الغالب تلّون باللون األسود وقد تكون بعض اآلنٌة مزدوجة اللون  )Polytonal  وقد  )

األحٌان من اختالف فً استخدمت الصبغة نفسها بدرجات لونٌة متفاوتة وٌنتج هذا التفاوت فً الدرجة اللونٌة فً أغلب 

كثافة اللون المضاف  .   ولقد أدت صعوبة السٌطرة على التحكم بالحرارة فً أثناء عملٌة الحرق إلى تنوع درجات اللون 

األحادي ، وتستند هذه الظاهرة إلى التلقائٌة فً جلب االنتباه لظاهرة تنوع اللون المتدرج بمعرفته مستندا فً ذلك على 

ٌئا فعرف اختالف كثافة اللون  .  أما األدوات التً استخدمها العراقٌون فً التلوٌن فهً بسٌطة وقد التجرٌب شٌئا فش

تكون فرشاة من شعر الماعز أو رٌشة أحد الطٌور وفً بعض األحٌان قطعة مدببة من القصب أو أغصان األشجار  . 

لشمس ومن ثم تحرق كً تتصلب وتتحول من الطٌن وبعد االنتهاء من عملٌة تشكٌل اآلنٌة الفخارٌة وتلوٌنها تجفف فً ا

إلى الفخار وتشٌر أقدم األدلة إلى أن اآلنٌة الفخارٌة كانت سمجة وخشنة الملمس وغٌر محروقة بل كانت تجفف فً 

الشمس وكان بعضها ٌحرق بشكل أكوام فً الهواء الطلق وهذا نوع من البدائٌة فً الحرق الذي ٌفتقر إلى النضج ، 

تنوعت الخبرة باستخدام التنانٌر  البسٌطة التً تستخدم فً عمل الخبز لحرق الفخارٌات  ،  وتطورت إلى  وسرعان ما

الكّور ومن ثم إلى أفران مخصصة لهذا الغرض وتحسنت حالة الحرق وظهر ذلك فً فخارٌات سامراء وفخارٌات حلف 

رجات حرارة عالٌة كما وجد فً تلك الحقبة أفران والعبٌد حٌث بدأ التحكم بدرجات حرارة الحرق ووصول األفران إلى د

صنعت من الفخار بشكل مستطٌل ٌتألف من طبقتٌن الطابق األسفل معد لوضع الفخارٌات فً حٌن زود الطابق العلوي 

بعدد من الفتحات لغرض مراقبة عملٌة الحرق   .  وتتمٌز بعض الفخارٌات التً ظهرت فً عصور قبل التارٌخ فً 

ة من بالد وادي الرافدٌن بأنها ذات سطوح سوداء أو رمادٌة وتشٌر مقاطعها إلى وجود طبقة سوداء اللون أماكن متفرق

وبسمك قلٌل تغطً السطح  ،  أما الوقود المستخدم لحرق الفخارٌات فانه كان من الحشائش الٌابسة واألشواك وكانوا 

ٌال من الرماد فً حٌن كان الخشب قلٌل االستعمال فً ٌفضلون التبن كونه ٌحترق بسرعة وٌعطً حرارة عالٌة وٌترك قل

عملٌة الحرق لصعوبة جمعه وتقطٌعه  ،  وكذلك استخدمت فضالت الحٌوانات بعد تجفٌفها فً الشمس كوقود لؤلفران 

 لسهولة جمعها وسرعة حرقها كما إنها تعطً حرارة عالٌة كذلك  .

 



 


