
 جامعة بغداد
 كلية الفنون الجميلة

 الدكتوراه/الدراسات العليا 
 الخزف/قسم الفنون التشكيلية

 
 

 التزجيج في الخزف العراقي القديم
 

 
 

 )مختبريهدراسة تحليلية (م .ق 539م ـ .ق1500من 
 
 
 

  أطروحة
 تقدم بها 

 فاروق نواف سرحان العيساوي
 

كجزء من متطلبات                           -جامعة بغداد / فنون الجميلةالى مجلس كلية ال
 في الفنون التشكيلية ـ اختصاص خزف فلسفه نيل درجة الدكتوراه

 
 
 

 أشراف
 

 محي رسول حمود. د. األستاذمؤيد سعيد بسيم                   .د. األستاذ
 

 ئيكيميا                                                                آثاري
 

 
 م2004/هـ الموافق1425



 الفصل اخلامس                                                       األستنتاجات والتوصيات واملقرتحات  واملصادر واملالحق     

 

 

168 
 

 االستنتاجات
  االستنتاجات 5-1

الت��زجيج ف��ي الخ��زف العراق��ي الق��ديم (أس��فرت دراس��ة ,م��ن خ��الل ع��رض النت��ائج      

عن مجموع�ه م�ن االس�تنتاجات الت�ي ,ضمن عينات البحث, ) وعالقته بالتزجيج المعاصر

ثبته��ا الباح��ث بمح��اور أساس��يه وف��ق النت��ائج المنبثق��ة ع��ن الدراس��ة المختبري��ه والدراس��ة 

 :فيه كما يلي الوص

 محور التحليالت المختبريه -":أوال  

لجمي��ع النم��اذج المختبري��ه ع��ن ) XRF(أظه��رت نت��ائج التحلي��ل باألش��عة الوميض��يه    -أ 

لك�ن ,وجود عناصر كيميائية مختلفة من حيث نسبها وأنواعها في كل نموذج م�ن النم�اذج 

عنص��ر نم��اذج ظه��ر أن م�ن خ��الل أع��داد مناقش��ه للنت��ائج لك��ل عنص��ر ونس��به ف��ي جمي��ع ال

أن��ه ,مم��ا نس��تنتج م��ن ذل��ك ,ف��ي النم��اذج عل��ى اخ��تالف نس��به " األكث��ر ظه��ورا النح��اس

ال�ذي ي�دخل ض�من تراكي�ب األكاس�يد الت�ي تتك�ون منه�ا خلط�ات "العنصر األكثر استخداما

التزجيج كأوكسيد مكون للتراكيب أضافه إلي خواص�ه التلويني�ه الت�ي تن�تج الل�ون األزرق 

وين�تج الل�ون األخض�ر , في الخزف العراقي القديم " األوسع استخداما) يالشذر(المخضر

وك�ذلك الل�ون األس�ود عن�د اس�تخدامه بتركي�ز ع�الي وم�ع أكاس�يد ) في زج�اج الرص�اص(

ويمكن الحصول على اللون األحمر من أوكسيد النح�اس عن�د ,الحديد والمنغنيز والكوبلت 

أن .نس��به عالي��ة م��ن الرص��اص  حرق��ه بطريق��ه االخت��زال وض��من خلط��ه ت��زجيج تح��وي
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فعليه يجب األخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار ذل�ك حت�ى وأن ,عنصر النحاس له خاصية تلوينية قوية 

 .جاءت نتيجة تحليله بنسبه قليلة التأثير من حيث الكشف عن مكونات التزجيج 

ي��دخل ض��من تراكي��ب خلط��ات " بع��د النح��اس وه��و أيض��ا) Fe(  عنص��ر الحدي��دي��أتي 

نف ض��من األكاس��يد الملون��ة وال��ذي م��ن خالل��ه ظه��رت نت��ائج ت��أثيره الت��زجيج وك��ذلك يص��

ومن خ�الل معرف�ة طبيع�ة .أكثر من نسب وجوده في التحليل الكيميائي لمركبات التزجيج 

األطي��ان الت��ي ش��كلت منه��ا األجس��ام الفخاري��ة وقط��ع اآلج��ر الت��ي تص��نف ض��من األطي��ان 

الش��يء ,م�ن الحدي��د والمنغني��ز   الحتوائه�ا عل��ى نس��بة   عالي��ة) واط��ئ الح��رارة(الحم�راء 

 .الذي عزز من فاعلية أوكسيد الحديد

بالمرتب��ة الثالث��ة حي��ث ي��دخل ض��من تراكي��ب الت��زجيج ) Sb(عنص��ر األنتم��ونج��اء 

 .وهو يصنف ضمن مجموعة المركبات المتعادلة .بأكاسيده ذات الطبيعة التلوينيه القويه 

ي�دخل ض�من تراكي�ب الت�زجيج  بالمرتبة الرابعة والذي) Zn( عنصر الزنكثم جاء  

كم�واد مكون�ه يص��نف ض�من مجموع�ة القواع��د الض�عيفة االنص�هار وأوكس��يد مل�ون ين��تج 

ويالح�ظ اس�تخدامه ف�ي ت�زجيج قط�ع اآلج�ر أكث�ر من�ه ف�ي القط�ع الخزفي�ة ,اللون األبيض 

 .النفعية 

) Ni(النيكليأتي بعد عنصر الزنك من حيث االستخدام في النماذج المختبريه عنصر 

وجميعه�ا ) Zr( الزركوني�وموعنص�ر ) Sn( القص�ديرثم عنص�ر ) Mn( المنغنيزعنصر و

تص�نف ض�من مجموع�ة القواع�د الض�عيفة االنص�هار " وهي أيض�ا.ظهرت بنسب متقاربة
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باألضافه الى خاصيتها اللونية كعناصر ت�دخل بأكاس�يدها ض�من تراكي�ب الت�زجيج كم�واد 

 .ملونه 

ض��من تراكي��ب الت��زجيج ف��ي مجموع��ة وال��ذي ي��دخل ) Pb(الرص��اص  ظه��ر عنص��ر 

وه��و يعتب��ر م��ادة ص��اهره قوي��ه وذل��ك ألن درج��ة ,القواع��د بأش��كال عدي��دة م��ن األكاس��يد 

ال يع�د م�ن األكاس�يد أو الم�واد )بأكاس�يده(أن عنص�ر الرص�اص .حرارة انصهاره واطئ�ه 

الملونة لكنه يؤثر على الخواص اللوني�ة لألكاس�يد الملون�ة األخ�رى وبش�كل خ�اص ت�أثيره 

وبع��ض األكاس��يد تتغي��ر , "عل��ى األكاس��يد الت��ي تعط��ي الل��ون األب��يض حي��ث يب��دو مص��فرا

وف�ي حال�ة حرق�ه بطريق�ة ,بخواصها اللونية كما في النح�اس واألنتم�ون والك�روم " جذريا

 .االختزال فأنه يظهر طبيعته المعدنية على األلوان التي ينتجها 

ف�ي " أق�ل ظه�ورا) Sr(يوم الس�ترونتوعنص�ر ) Ca(الكالس�يوم وكذلك يأتي عنص�ر 

استخدامها من األكاسيد الباقية ضمن نماذج التحليل المختبريه وكالهما من العناصر الت�ي 

تصنف أكاسيدها ضمن مجموعة القواع�د الض�عيفة االنص�هار ف�ي ح�دود درج�ات الح�رق 

وهم�ا م�ن العناص�ر المكون�ة لتركي�ب الت�زجيج وليس�ت عناص�ر . للخزف واطئ الحرارة 

 .لونة ألكاسيد م

جاءت نتائج التع�رف عل�ى مكون�ات المع�ادن وأطواره�ا المعدني�ة ع�ن طري�ق التحلي�ل -ب

يتضح من خالل قراءة المنحنيات في المرتسمات التي ت�م .  )XRD(باألشعة السينية 

الك��وارتز (أن ظه��ور مع��دن الس��ليكا بطوري��ه ,تص��نيفها إل��ى خمس��ة مج��اميع رئيس��يه 
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ومع���دن ,موع���ة األول���ى والثاني���ة والخامس���ة ض���من منحني���ات المج)  والكرس���توباليت

 .الكوارتز لوحده في المجموعة الثالثة والتي هي نتائج تحليل لنماذج غير محروقة 

ض�من مرتس�مات المجموع�ة األول�ى ف�ي الكالس�ايت ظهرت االنعكاسات الرئيس�ة لمع�دن  

  )9,1(النماذج 

والمجموع��ة الثالث��ة  فق��د ظه��رت انعكاس��اته ف��ي المجموع��ة الثاني��ةالموالي��ت أم��ا مع��دن 

 .والمجموعة الخامسة 

ف�ي مرتس�مات المجموع�ة األول�ى وت�م التع�رف علي�ه م�ن خ�الل  الكاؤولين�اتظهر مع�دن 

ال��دولومايت وك��ذلك مع��دن ) 1(االنعكاس��ات الت��ي ظه��رت ف��ي نت��ائج تحلي��ل النم��وذج 

ض��من الجبس��وم ض��من ه��ذه المجموع��ة وللنم��وذج ذات��ه ،وك��ان ظه��ور مع��دن " أيض��ا

والذي هو م�ن النم�اذج الغي�ر محروق�ة ) 18(مجموعة الثالثة في النموذج مرتسمات ال

 .مما يؤكد ذلك على أنها مواد خام طبيعية ,

 ) .9s,9(ضمن المجموعة األولى في النموذج  الرصاصكذلك ظهرت انعكاسات معدن 

وق�د ,) 1(فقد ظهرت انعكاساته ضمن المجموعة األول�ى ف�ي النم�وذج الفلسبار أما معدن 

 ) .الفلسبار  بوتاس( رت نتائج التحليل الكيميائي أنه من نوع أظه

الذي يتكون من سليكات النح�اس الكلس�ية ض�من  )Egy BL)  (األزرق المصري(ومعدن 

أن ه��ذا المع��دن ومع��دن الفلس��بار م��ن المع��ادن القليل��ة .مرتس��مات المجموع��ة الثالث��ة 
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ة م�ن خ�ارج ال�بالد الت�ي الوجود ضمن المساحة الجيلوجي�ه للع�راق ربم�ا تك�ون منقول�

 .أو التي هي  ضمن الحدود العراقية القديمة لبالد بابل وآ شور"كانت سابقا

ض��من انعكاس��ات المجموع��ة  األلمني��وم س��ليكت هاي��دريت) ASH(مع��دن " وظه��ر أيض��ا

 ) .17(الخامسة في النموذج 

س�ات ف�ي ضمن مرتسمات المجموعة الثالثة والذي بينته األنعكا الهاليتكذلك ظهر معدن 

 .  وهو من النماذج الغير محروقة ,) 18(تحليل النموذج 

مما يدل على أنه�ا نم�اذج ,أما المجموعة الرابعة فلم تظهر فيها قراءة النعكاسات المعادن 

 .لزجاج غير متبلور

يتض�ح أن الخ�زاف العراق�ي الق�ديم ق�د ,في عرض النتائج للتحليل الكيميائي الرط�ب _ جـ

وال�ذي  (SiO2(أوكس�يد الس�ليكون :  ركيبية لخلطات التزجيج وه�ي استخدم األكاسيد الت

ال��ذي يمث��ل المتع��ادل واكاس��يد  (Al2O3(وأوكس��يد األلمني��وم , يمث��ل الش��ق الحامض��ي 

قاعدية وهي تتمث�ل بالقلوي�ات القاعدي�ة القوي�ة االنص�هار والقواع�د الض�عيفة االنص�هار 

الل مالحظ�ة النت�ائج ونس�ب ومن خ. من الصواهر القوية "والرصاص والذي هو أيضا

ي��دخل الخ��زف العراق��ي الق��ديم ض��من تص��نيفات , التراكي��ب الت��ي تتك��ون منه��ا الخلط��ات

وذل�ك ألن ) الخزف واط�ئ الح�رارة ( الخزف حسب درجات حرارة الحرق في حدود 

األطي��ان الت��ي عمل��ت منه��ا األجس��ام الفخاري��ة وقط��ع اآلج��ر ه��ي معمول��ة م��ن األطي��ان 

فالبد من تحض�ير مركب�ات , ) 5م) 1000حدود درجة حرارة   الحمراء والتي تنضج ب
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تزجيج تنضج بنفس الدرجة أو اق�ل منه�ا بقلي�ل ك�ي يض�من س�المة الجس�م الخزف�ي م�ن 

 ) .91(والشكل) 90(كما يظهر في الشكل, االنهيار أو التشوه

أما أكاسيد التلوين المستخدمة كص�بغات تلويني�ة  فق�د ظه�ر اس�تخدامها بنس�ب مختلف�ة 

وال��ذي يمك��ن الحص��ول عل��ى  )CuO(أوكس��يد النح��اس واع عدي��دة ي��أتي ف��ي مق��دمتها وأن��

عن��د اس��تخدامه لوح��ده ف��ي الزج��اج ) ف��ي ج��و مخت��زل(الل��ون األزرق والش��ذري واألحم��ر 

عن��د اس��تخدامه ف��ي ) الزرع��ي(ويمك��ن الحص��ول عل��ى الل��ون األخض��ر الجمي��ل ,القل��وي 

ذات ق���وة تلويني���ة عالي���ة وك���ذلك يمك���ن إش���راكه م���ع أكاس���يد أخ���رى ,زج���اج الرص���اص 

 .للحصول على اللون البني الغامق واللون الزيتوني الغامق واألسود 

م��ع مركب��ات أخ��رى تح��وي  (Fe 3O4(و (Fe2O3(أوكس��يد الحدي��د ك��ذلك أس��تخدم 

وال��ذي يمك��ن الحص��ول عل��ى الل��ون التبن��ي واألص��فر والعس��لي والبن��ي وه��و ال   الحدي��د

قلوي أو زج�اج الرص�اص ب�نفس النس�ب لكالهم�ا عند استخدامه في زجاج " يختلف كثيرا

ويمكن استخدامه في الحصول على اللون األسود من خ�الل أض�افته م�ع أكاس�يد النح�اس .

 .لكل منها ) 5(%والمنغنيز بنسب ال تقل عن 

والذي يمكن الحص�ول من�ه Sb3O4(  )و(  Sb2O3( األنتيمونيأوكسيد " أستخدم أيضا

وك�ذلك الل�ون الع�اجي اذا ج�اء , حت�ى الل�ون البرتق�الي على اللون األصفر بدرجات عديدة

ض�من األكاس�يد الملون�ة ولك�ن حس�ب ") مركبات�ه عام�ة(عن�د اس�تخدامه ف�ي , معه الحديد 

 .نسبته المئوية ضمن الخلطات التزجيجية
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م�ا " وغالب�ا,يعط�ي الل�ون األب�يض  ال�ذي (ZnO(أوكسيد الزنكاستخدام "وظهر أيضا

أكث��ر م��ن ,لك��ي يحس��ن م��ن مواص��فاتها كون��ه يس��بب العتم��ة يعم��ل م��ع األكاس��يد األخ��رى 

 .استخدامه في التلوين وذلك ألن قوته التلوينية ضعيفة 

 ظهر استخدامه وهو يعطي اللون األخضر واللون الكريمي  ) NiO(أوكسيد النيكل 

ظهر استعماله في األعم�ال ذات الط�ابع اإلنت�اجي الواس�ع ) MnO(وأوكسيد المنغنيز

, قط��ع اآلج��ر والبالط��ات الجداري��ه اكث��ر من��ه ف��ي األعم��ال الخزفي��ة األخ��رى االس��تخدام ك

وعن�د  اس�تخدامه ف�ي الت�زجيج ,وهو يستخدم في الرسم األولي لتحديد الزخارف والنقوش 

فأن�ه يعط�ي الل�ون البن�ي والبنفس�جي والج��وزي واألس�ود عن�د أض�افته م�ع أوكس�يد الحدي��د 

ف��ي المن��اطق " بكث��رة ف��ي الع��راق وخاص��ة وه��و مت��وفر.وأوكس��يد الكوبال��ت أو النح��اس 

 .الشمالية 

ال���ذي يعط���ي الل���ون األب���يض بش���كل أساس���ي عن���د   (SnO(أوكس���يد القص���دير  أم���ا 

بش��كل بطان��ة تح��ت الزج��اج " اس��تخدامه ض��من خلط��ات الت��زجيج  لكن��ه يس��تخدم غالب��ا

عن��دما يري��د الخ��زاف ال��تخلص م��ن العي��وب الت��ي ف��ي الط��ين أو للحص��ول عل��ى " وخاص��ة

وم�ن . والسبب يعزى الى فاعليته العالية في تحقيق العتم�ة للزج�اج ,نقية وواضحة الوان 

األلومين�ا و الزن�ك و الكالس�يوم و (األكاسيد األخ�رى الت�ي تس�بب العتم�ة ف�ي الزج�اج ه�ي 

 ) .التيتانيوم والزركونيوم 



 الفصل اخلامس                                                       األستنتاجات والتوصيات واملقرتحات  واملصادر واملالحق     

 

 

175 
 

بش�كل علم�ي " أن استخدام الخزاف العراق�ي الق�ديم لمث�ل ه�ذه األكاس�يد ك�ان مدروس�ا

ب�ل ك�ان اس�تخدامها ,حي�ث أنه�ا ل�م تس�تخدم بهي�أة أكاس�يد ملون�ة ل�يس األ , ابي دقي�ق وحس�

 .في تعديل تراكيب المواد الداخلة في خلطات التزجيج " أيضا

خالل قراءة نتائج التحليل الكيميائي الرطب للنم�اذج الغي�ر محروق�ة ظه�رت بض�منها 

ارة عن مواد وشوائب متط�ايرة وهي عب, نسبة للمفقود من الوزن أثناء الحرق المختبري 

") المزججة مسبقا(لذلك قام الباحث بحرق النماذج المحروقة. لمواد كاربونية أو عضوية 

وذلك للتخلص من جميع الشوائب أو المواد الغي�ر متط�ايرة ,  ) 5م) 1000 بدرجة حرارة

ويلة م�ن في الحرق األولي أو المواد العضوية التي تكونت جراء الدفن في التراب لمدة ط

وك��ذلك ال��تخلص م��ن الكاربون��ات الت��ي تكون��ت أثن��اء الح��رق نتيج��ة ) قط��ع آثاري��ة(ال��زمن 

االختزال الخفيف أو الكثيف  الذي يرافق األعمال الخزفي�ة المحروق�ة ب�الوقود الص�لب أو 

 ) .الخشب أو الزيت(السائل 

س�ية بعد تطبيق نظرية تركيب الزجاج وبت�داخلها م�ع تركي�ب وص�فات الت�زجيج األسا

ج�اءت متطابق�ة م�ع تراكي�ب الت�زجيج الت�ي اس�تخدمها " المستخدمة عصريا) قاعدة سجر(

مما يدل على أن الع�املين ف�ي مج�ال الخ�زف ) . مدة قيد الدراسة(الخزاف العراقي القديم 

ب��ل ك��ان يعتم��د عل��ى أس��س علمي��ة كيميائي��ة وحس��ابية دقيق��ة " ل��م يك��ن عمله��م عش��وائيا

م��دى أدراك الخ��زاف العراق��ي الق��ديم لماهي��ة العم��ل  وه��ذا مؤش��ر ق��وي عل��ى,ومدروس��ة 

والنت��اج ال��ذي يقدم��ه وه��و يتعام��ل م��ع تف��اعالت لمركب��ات كيميائي��ة ويح��دد نس��بها المئوي��ة 

ع�ن أن�ه يعم�ل ب�الطرق البدائي�ة " ويحصر درجات حرارة الحرق المثلى لك�ل منه�ا فض�ال
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وني�ة لق�راءة درج�ات في الح�رق ب�الوقود الص�لب أو الزي�ت أو الزف�ت وب�ال مق�اييس إلكتر

 .الحرارة كالتي نراها اليوم 

 محور الدراسة الوصفية" : ثانيا

بع��د الكش��ف ع��ن نت��ائج الدراس��ة الوص��فية الت��ي خ��رج به��ا الباح��ث للنتاج��ات الفني��ة 

الخزفي��ة واألعم��ال الخزفي��ة الجداري��ة واألعم��ال النحتي��ة الخزفي��ة  الت��ي أنجزه��ا الخ��زاف 

استنتج الباحث على أنها تمتل�ك ص�فة النتاج�ات الفني�ة ,) اسةالمدة قيد الدر(العراقي القديم 

وذل��ك لم��ا يمت��از ب��ه ف��ن الخ��زف ,وله��ا ق��درات فني��ة تمت��زج بفن��ون أخ��رى وعل��وم أخ��رى 

والتص����اقه بعل����م الكيمي����اء وعل����م الرياض����يات وعل����وم الفيزي����اء " وعلم����ا" كص����ناعة

 ).والخواص الفيزيائية للطين والزجاج وغيرها,اللون ,الحرارية(

وال�ذي ه�و بع�د , ى الخزاف العراقي القديم رؤى واضحة من خالل البعد التعبي�ريلد

جم��الي مح��ض يتجس��د ف��ي إظه��ار أس��اليبه الفني��ة والتقني��ة م��ن خ��الل م��نح الش��كل الخزف��ي 

تص����اميم عدي����دة ومتج����ددة ومدروس����ة تكتم����ل م����ن خ����الل اقترانه����ا بالوظيف����ة المبتغ����اة 

تزين جدران وواجهات األبني�ة " ة أو أعماالخزفية نفعي" كانت أعماال" سواء, الستخدامها

يتجل��ى ذل��ك م��ن خ��الل اإلخ��راج الفن��ي ال��ذي يظه��ر ف��ي الص��حون . وم��داخل القص��ور 

والتي تم تزيينها من ) 117،118،132(العريضة القليلـــة االرتفاع كمــــــــا في الشــكل 

ح�ـون الت�ي تمت�از أم�ا الص, حيث أن زاوية النظر للمتلق�ي ه�ي الت�ي تح�تم ذل�ـك , الداخل 

بارتف��اع جوانبه��ا فق��د ظه��رت الزخ��ارف علي��ـها م��ن الخ��ارج وقس��ـم آخ��ـر م��ـن ال��داخل 

                                                                                                                                                                                                                       )                                                                                                                            110،121(والخ��������������������������������ارج كم��������������������������������ـا ف��������������������������������ي الش��������������������������������كل
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أم��ا ). 79،84(ش��كل الج��رار ذات الفوه��ـات العريض��ة  كم��ا ف��ي ال" وه��ـذا ش��مل أيض��ـا

والقـوارير والكـؤوس، فقد ظه�رت )  الكروية والبيضوية(الجـرار ذات الفوهات الضيقـة 

وك�ل حس�ب ش�كله ووظيفت�ه ,أسـاليب التصمي�ـم والت�زيين عل�ى أب�دانها م�ن  الخ�ارج فق�ط 

وكان�ت ) . 80،103،131،58،47،48،49(التي تمثله بأمث�ل ص�ورة  كم�ا ف�ي األشك�ـال 

ف�ي النتاج�ات الفني�ة الت�ي عمل�ت م�ن " م والتزيين هذه مماثلة لما كان متبعاأساليب التصمي

 ) .50،147،148،149،150(كما في األشكال , عجينه الزجاج 

ل��م يقتص��ر الجان��ـب اإلب��داعي ف��ـي التعبي��ـر والص��ياغة الجم��ـالية عل��ى التصـ��ـميم 

ب��ل شم��ـل , ب والتزييــ��ـن م��ن خ��ـالل الزخرف��ـة عل��ى س��ـطح الجســــ��ـم الخ��ـزفي فحس��ـ

االبتكار في تصوير منـحوتات مجسمـة وبارزة وتوظيفـ�ـها ك�ـمفردات زخرفي�ـة وتزييني�ة 

أو اس��تخدامها كمق��ابض أو مص��بات أو ) 132(مكمـ��ـلة للش��ـكل الخ��ـزفي كم��ا ف��ي الش��كل 

أم�ا ف�ي المنحوت�ات الخزفي�ة )  133،134،135،136،140(عري ألني�ة كم�ا ف�ي الش�كل 

حي��ث ن��رى مالم��ح النض��ج الفك��ري  ,ه��ب ال��ى ابع��د م��ن ذل��ك ف��ان الجان��ب اإلب��داعي ذ

حي��ث األش��كال المبتك��رة الت��ي , والتص��ور ال��ذهني اإلب��داعي ق��د أس��فرت ع��ن نت��ائج قيم��ة 

أو ق��د تك��ون , موج��ودة ف��ي التص��ور ال��ذهني للفن��ان وال وج��ود له��ا ف��ي الطبيع��ة الواقعي��ة 

ه�ا واخراجه�ا بصورة  م�زيج م�ن ع�دة ص�ور مختلف�ة ع�ن بعض�ها ال�بعض ولك�ن ت�م دمج

كما في األشـــــ�ـكال ) كائنات مركبة " ( وهي تبدو وكأنها واقعية أصال, بشكل آخر جديد

وك��ـذلك أش��ـكال اآلنيـ��ـة الخزفيـ��ـة  )  125،127،129،130، 68، 88،89،93،66،67(

 ). 123،124،126،128(كمــا في األشـــكال ) ريتون( التي  تمثل رؤوس حيوانات 
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لجان�ب اإلب�داعي ل�م يقتص�ر عل�ى الص�ور الحيواني�ة واآلدمي�ة فحس�ب ب�ل وان هذا ا       

كم������ا ف������ي األش������كال ,المف������ردات الزخرفي������ة النباتي������ة والمج������ردة " ش������مل أيض������ا

ان ه�����ذه األش�����كال والزخ�����ارف المج�����ردة ذات الق�����يم ) . 101،102،104،105،106(

إل�ى الخلفي�ة  التعبيرية النابعة من االستلهام الموضوعي لوحدات ومفردات تمت�د ج�ذورها 

ولك��ن ب��رؤى جدي��دة , الت��ي تفص��ح ع��ن طري��ق المحاك��اة الواقعي��ة , المعلوماتي��ة للخ��زاف

وصياغة مبتكرة تتجلى ف�ي تك�ريس الداف�ـع النفس�ـي والق�درة االنفعالي�ة للفن�ان بم�ا يعكس�ه 

ويمك�ن , على ذات المتلقي من خالل الصور الشكلية والرمزية وما تحمله من قيم تعبيري�ة

 :ك من خالل الجوانب التالية مالحظة ذل

- :الشكل -1

وحس�ب م�ا ت�م تقس�يمه ف�ي الفص�ول "ألتساع المدة التاريخية التي ش�ملها البح�ث  " نظرا  

لك�ي يمك�ن حص�ر النتاج�ات الت�ي ظه�رت بش�كل ممي�ز ,إلى أربع�ة حق�ب زمني�ة " السابقة 

 ) .ضمن عينات البحث"(أوسع انتشارا

تتمث���ل "  وانتش���ارا" ث���ر األش���كال الخزفي���ة تمي���زاإن أك:  األش���كال الخزفي���ة الميتاني���ة

كم��ا ف��ي  )عجين��ه زج��اج(ب��الكؤوس الفخاري��ة الملون��ة والمزجج��ة والك��ؤوس الزجاجي��ة 

) الكمثري��ة الش��كل (والت��ي تمت��از بالخص��ر المح��دب ,   )47،48،49،50،69(األش��كال 

ى يس�م     أش�به ب�زر المعط�ف   التي تنتهي بقاع�دة مس�تدقه عل�ى ش�كل ق�رص أو حلم�ة

 . )Knopf  Keramik(" وتسمى أيضا )  Zitzen  Keramik(باأللمانية



 الفصل اخلامس                                                       األستنتاجات والتوصيات واملقرتحات  واملصادر واملالحق     

 

 

179 
 

ك���ذلك أنتش���ر اس���تخدام الج���رار الكروي���ة الش���ـكل  ذات الفوه���ات العريض���ة والقواع���د 

كم��ا يظه��ر ف��ي األش��ـكال , الص��غيرة والت��ي تش��به قواع��د الك��ؤوس الفخاري��ة والزجاجي��ة 

الفوه��ة العريض��ة والقاع��دة  ك��ذلك ظه��رت األوان��ي األس��طوانية الش��كل ذات, ) 55،69(

 ) .58(كما في الشــــكل , العريضة المستقيمة 

التماثيل الفخارية الملونة الكبيرة الحجم والتي صورت بش�كل واقع�ي " وظهرت أيضا

ك���التي ف���ي , ف���ي أش���كالها وجلس���اتها كاألس���ود الت���ي عث���ر عليه���ا ف���ي موق���ع العويس���ية 

 ).57(الشـــــــــكل 

أكث�ر األش�كال الخزفي�ة المتمي�زة  الت�ي ظه�رت ف�ي النتاج�ات :  يةاألشكال الخزفية الكاش�

الخزفي��ة م��ن العص��ر الكاش��ي تمثل��ت ب��الكؤوس الفخاري��ة الملون��ة والك��ؤوس الزجاجي��ة 

) 51،52،53،54(كما في األشكال , واألواني الزجاجية الصغيرة الحجم ) عجينه زجاج(

كم�ا , ماثيل الجداري�ة الكبي�رة الحج�م والت) 66(كما في الشكل ,والتماثيل الفخارية الملونة 

 ) .67،68(كما فـي الشـــكل , والتماثيــــــــل الخزفيــة المزججـة )  36(في الشــكل 

, امت��ازت النتاج��ات الخزفي��ة ف��ي ه��ذا العص��ر بتط��ور كبي��ر :األش��كال الخزفي��ة اآلش��ورية

ص هم��ا الخ��زف الع��ام والخ��زف الخ��ا, حي��ث يمك��ن عرض��ها عل��ى مح��ورين أساس��يين 

حي�ث ظه�رت فيه�ا , فاألول شمل نتاجات متباينة من حيث الص�ناعة والتش�كيل واألش�كال,

الجي��دة الص��نع وتت��درج ال��ى أن تص��ل مس��توى بس��يط " األش��كال المص��قولة والناعم��ة ج��دا

وقد تصل إلى مستوى الس�ماجة وق�د تح�وي أطيانه�ا الكثي�ر م�ن الش�وائب " ومتواضع جدا

) اآلج�ر الم�زجج(لنتاجات الخزفية اإلنتاجية مثل وبشكل خاص ا, العضوية والالعضوية 
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ونج��د ف��ي ). 145، 107-104( كم��ـا ف��ي األشــ��ـكال, ) الل��بن المل��ون الغي��ر مش��وي(أو 

) 55،56(ف�ي األش�كال ,المحور الثاني ظهور نماذج من الفخار الملون كالجرار الكروي�ة 

ية والدائري�ة والعميق�ة واألواني البيض�و) . 27،29(الشكل , والجرار المقوسة الجوانب , 

والطاســات والقوارير وحامالت األوانــي والتماثيل الفخارية ,  ) 121(كما في الشـكل , 

أم��ا الخ��زف الم��زجج فق��د ظه��ر م��ن خ��الل ) . 34،35،36،66،67(كم��ا ف��ي األشـ��ـكال , 

 أشكال عديدة تمثلت بالجرار الكروي�ة الش�كل وبأش�كال مختلف�ة لفوهاته�ا ورقابه�ا وألوانه�ا

ك��ذلك الج��رار المقوس��ة الجوان��ب , ) 80،84،101،103(كم��ا ف��ي األش��كال , وزخرفته��ا 

) 144، 143(كم�ـا ف�ي األش�كال  , والجرار ذات العري ,) 139،142(كما في األشكال ,

) . 87،92،96(كم��ا ف��ي األش��كال , وك��ذلك الطاس��ات واألوان��ي والص��حون والق��وارير , 

لتي هي على هيأة آنية لحف�ظ العط�ور أو الزي�ت ظهور المنحوتات الخزفية ا" ونرى أيضا

, ) ريت�ون(وآني�ة عل�ى ش�كل حي�واني أو رؤوس حيوان�ات , ) 89،93(كما في األش�كال , 

نم�اذج عدي�دة م�ن قط�ع " وظه�رت أيض�ا) . 123،124،126،127،128(كما في الش�كل 

م�ا ك, اآلجر والبالطات تختلف في أحجامها وقياساتها من موقع ألخر وم�ن عص�ر ألخ�ر 

ه��ي مف��ردات وأج��زاء م��ن , وقط��ع اآلج��ر ه��ذه) . 85،104،106،107(ف��ي األش��كال  

وأل�واح م�ن اآلج�ـر الم�ـزجج كبي�ـرة , ) 111(ك�التي ف�ي الشـ�ـكل , أعمال جداريه كبي�رة 

 ) . 115،116(كالتي في الشكل , تتكـون مــن قطعـه واحـدة , الحجـم 

للدراس�ة الوص�فية الت�ي تناوله�ا الباح�ث أظه�رت نت�ائج البح�ث :األشكال الخزفي�ة البابلي�ة 

ان األش��كال الت��ي ظه��رت ف��ي العص��ر اآلش��وري , ض��من ح��دود بحث��ة م��ن حي��ث الش��كل 

) المدة قيد الدراسة(اغلبها ظهرت في العصر البابلي الحديث ) المدة قيد الدراسة(الحديث 
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قط�ع (أم�ا األعم�ال الجداري�ة ,ولكن ظهرت انية على شكل زورق توظف للعمل كقن�ديل ,

م�ن حي�ث المنفع�ة ولك�ن ص�احب ذل�ك تقل�ص كبي�ر " فقد أصبحت أوسع اس�تخداما) اآلجر

م�ن حج��م قطع�ة اآلج��ر اآلش�ورية وش��كلها " تقريب��ا) 4\1(ف�ي الحج��م حي�ث أص��بح حجمه�ا

وظه�رت نم�اذج . م�ن المرب�ع ال�ذي ع�رف ف�ي ك�ل الحض�ارات اآلش�ورية " مستطيل بدال

ني�ت ب�ه الج�داريات الخزفي�ة المزجج�ة ف�ي ال�ذي ب) اآلج�ر المقول�ب(جديدة من اآلجر ه�و 

ألس��ود وثي��ران " (البواب��ة الرئيس��ية لمدين��ة عش��تار وش��ارع الموك��ب وه��ي تحم��ل ص��ورا

( كم���ا ه���و مب���ين ف���ي األش���ـكال . ب���ألوان مختلف���ة ولكنه���ا ب���ذات الحج���م والش���كل ) وأتن���ة

59،60،61.( 

 :أساليب التزجيج والتلوين -2

يتض��ح أن , ة الت��ي ش��ملت عين��ات البح��ث م��ن خ��الل ع��رض النت��ائج للدراس��ة الوص��في 

) الم�دة قي�د الدراس�ة(أساليب التزجيج والتلوين لكافة الحقب الزمنية التي ش�ملها البح�ث 

قد تكون متبعة لدى الع�املين ف�ي مج�ال الخ�زف ب�نفس األس�اليب م�ع اختالف�ات بس�يطة 

, ملونـ��ـة ن��رى األعم��ال الخزفي��ـة المزجج��ـة والفخاريــ��ـة ال" فم��ثال. ب��ين م��دة وأخ��رى 

ت�م تلوينه�ا وتزجيجه�ا بأس�لوب الرس�م , ) الميتاني�ة والكاش�ية ( وبشكل خاص الك�ؤوس 

بالفرشاة على الجسم الفخاري وك�ذلك بأس�لوب الح�ذف بع�د التل�وين ك�ي تظه�ر أرض�ية 

وه�و أش�به بم�ا ع�رف ف�ي ) 47،48،49(كما في األشكال , التزجيج هي لون الزخرفة 

, ) الش�خوص الس�وداء والش�خوص الحم�راء(إلغريقي�ة النماذج الخزفية من الحض�ارة ا

                                  ) .                                                                                                                          77-70(كم�����������������������������������������������ا ف�����������������������������������������������ي األش�����������������������������������������������كال 
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أكث��ر األس��اليب المتبع��ة ف��ي الت��زجيج والتل��وين  يالح��ظ أن أس��لوب الرس��م بالفرش��اة ه��و

ويلي��ه , ث��م أس��لوب التغط��يس , ) الم��دة قي��د الدراس��ة(لقط��ع الخزفي��ة العراقي��ة القديم��ة 

فأنن�ا ن�رى أن , "  أما األساليب الخاصة في الت�زجيج المتبع�ة عص�ريا. أسلوب السكب 

ر وبش��كل يظه��, ) Glazing Raw Ware(" الت��زجيج عل��ى األجس��ام الطيني��ة مباش��رة

) 101،102،105،106(كما في األش�كال , ) قطع اآلجر(خاص في األعمال اإلنتاجية 

كم�ا ف�ي األش�كال ,  )Slip Glaze(أسـلوب التزجيج بالرائب الزج�اجي " وظهر أيـضا, 

أم��ا أس��لوب الت��زجج ) . 78،104(وف��ي نم��اذج اآلج��ر م��ن األش��كال) 137، 63،95(

ف�ي الش�كل , " ر ولكن من خالل عين�ات قليل�ة ج�دافأنه ظه, ) العجينة المصرية(الذاتي 

أم��ا بقي��ة . م��ن العص��ر اآلش��وري الح��ديث ) 88(والش��كل ,م��ن العص��ر الكاش��ي ) 68(

فل�م يظه�ر له�ا وج�ود ض�من عين�ات , " األساليب الخاصة في التزجيج المتبع�ة عص�ريا

مختبري�ة ولو أن أحد عينات البح�ث ال, ) التجريبية والوصفية ( البحث في الدراســــتين

ال��ذي يتك��ون م��ن كلوري��د الص��وديوم وال��ذي يمك��ن أن ين��تج ) مع��دن الهالي��ت( ظه��ر في��ه

أال أن الدراس��ة الوص��فية ل��م تس��فر ذل��ك م��ن خ��الل المعاين��ة والتطبي��ق , زج��اج المل��ح 

 .لخصائص زجاج الملح 

 : أساليب التصميم والتزيين -3

عراق��ي الق��ديم ق��د أس��تخدم أظه��رت نت��ائج الدراس��ة الوص��فية لعين��ات البح��ث أن الخ��زاف ال

مفردات عديدة تشتمل على عناصر زخرفية هندسية وحيواني�ة ونباتي�ة وأخ�رى مج�ردة 

فالعينات الت�ي تنتم�ي إل�ى العص�ر الميت�اني تم�ت زخرفته�ا , لكائنات مركبة " أو صورا



 الفصل اخلامس                                                       األستنتاجات والتوصيات واملقرتحات  واملصادر واملالحق     

 

 

183 
 

م��ا تك��ون " بأنطق��ة أو أش��رطة ح��ول اآلني��ة ف��ي داخ��ل ك��ل ش��ريط توج��د زخ��ارف غالب��ا

أو عب�ارة ع�ن أش�رطة ملون�ة , وائ�ر متداخل�ة أو مثلث�ات متعاكس�ة هندسية عل�ى ش�كل د

اس�تخدام الص�ور الحيواني�ة ك�التي نراه�ا " ويالح�ظ أيض�ا, تتباين في عرضها وألوانه�ا 

" أن أساليب التصميم ل�م تختل�ف كثي�را, وفي العصر الكاشي نالحظ ) 58(على الشكل 

الت��ي كان��ت مس��تقيمة س��وى بع��ض األش��رطة , ع��ن الت��ي ظه��رت ف��ي الخ��زف الميت��اني 

أم��ا ) . 50(ف��ي الش��كل" وه��ذا م��ا ن��راه جلي��ا) زق��زاق(أص��بحت تعم��ل بأس��لوب متع��رج

فأنه��ا أص��بحت واس��عة االس��تخدام , أس��اليب التص��ميم والت��زيين ف��ي الخ��زف اآلش��وري 

وشملت جميع أساليب التصميم من أساليب التصميم والتزيين على الجسم الخزفي حت�ى 

وأساليب عدي�دة ) 64،89،93(كما في األشكال, لشكل ذاته أساليب التصميم من خالل ا

, في الج�داريات الخزفي�ة المزجج�ة " في الزخرفة الهندسية والنباتية والمجردة وخاصة

ويالح��ظ أن أس��اليب ) . 107،111(وك��ذلك ف��ي األش��كال) 101،102(كم��ا ف��ي الش��كل 

عن سابقيها فل�م " وتطورا" التصميم في العصر البابلي الحديث قد أصبحت أكثر نضجا

تقتصر على أساليب التص�ميم الت�ي تش�مل مج�ال األعم�ال الخزفي�ة فحس�ب ب�ل وص�لت 

إلى ابعد من ذلك حيث أصبح التصميم يش�مل العم�ارة وعالقته�ا باألعم�ال الخزفي�ة م�ن 

 ).59،60،61(كما في األشكال , اآلجر المزجج 

 :ألوان التزجيج -4

. تب�اين ف�ي اس�تخدام األل�وان م�ن عص�ر آلخ�ر  في الخزف العراقي القديم نرى أن هنالك 

نالح��ظ أن أل��وان الخ��زف الميت��اني يغل��ب عليه��ا الل��ون األس��ود والبن��ي الغ��امق " فم��ثال
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ول��نفس الم��دة التاريخي��ة م��ا يع��رف , والبن��ي المحم��ر وت��زدان بخط��وط بيض��اء الل��ون 

ون بالفخ���ار الح���وري نالح���ظ أن الل���ون الغال���ب ه���و الل���ون الرم���ـادي الغام���ـق أو الل���ـ

أم�ا أل�وان الخ�زف الكاش�ي فق�د " . الزيتوني والذي يزين بخطـوط بيضاء اللـون أيضــا

م�ع ظه�ور الل�ون األص�فر , تمثلت باللون األسود والبن�ي واألحم�ر واألب�يض واألزرق 

والكريمي باإلضافة إلى األلوان السابق�ـة الذك�ـر ف�ي األعم�ـال المصنوع�ـة م�ـن عجين�ه 

وأم�ا أل�وان الخ�زف اآلش�وري الح�ديث فه�ي عدي�دة ) . 50(كم�ا ف�ي الشـ�ـكل , الزجاج 

ولك��ن يمك��ن ذكره��ا حس��ب تميزه��ا م��ن حي��ث كث��رة , وواس��عة الت��درج ف��ي ك��ل ل��ون 

اس�����تخدامها ف�����ي األعم�����ال الخزفي�����ة فه�����ي البن�����ي واألص�����فر واألب�����يض واألزرق 

. واألزرق واألخض��ر والعس��لي والكريم��ي والزيت��وني واألحم��ر ) الش��ذري(المخض��ر

ال ف��ي اس��تخدام األل��وان للخ��زف اآلش��وري الح��ديث نالح��ظ أن الخ��زف وكم��ا ه��و الح��

م�ع غلب�ة بس�يطة الس�تخدام , البابلي الحديث ظهرت في�ه نف�س األل�وان الت�ي اس�تخدمت 

وكذلك بدرجات لونية تميل نح�و ال�داكن وأق�رب إل�ى ) الشذري(اللون األزرق المخضر

ه�ذا , ثر منه إل�ى  األزرق ان تسمى باألخضر المزرق القترابها من اللون األخضر أك

 . ما استنتجه الباحث من خالل مناقشة نتائج الدراسة الوصفية لقطع اآلجر بشكل خاص

 .           محور األساليب والخصائص التقنية " : ثالثا

قبل ال�دخول ف�ي تفح�ص األس�اليب والخص�ائص التقني�ة الت�ي ت�م عل�ى أساس�ها وض�ع 

يج�ب أن , والتلوين للقطع الخزفي�ة ف�ي الع�راق الق�ديم النظم والقواعد الخاصـة بالتزجيـج 

نالح�ظ أن , نعرج عل�ى األس�اليب والخص�ائص التقني�ة للتش�كيل والبن�اء لألجس�ام الطيني�ة 
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التشكيل بعجل�ة الخ�زاف ال�دوارة ، (الخزاف العراقي القديم قد أستخدم أساليب عديدة منها 

لواح ، التش�كيل بالقولب�ة ، نح�ت الكت�ل التشكيل بالحبال ، التشكيل بالقرص ، التش�كيل ب�األ

ف��أن مث��ل ه��ذا التط��ور والنض��ج ف��ي اس��تخدام األس��اليب التقني��ة لبن��اء األجس��ام , ) الص��لدة 

" كبي�را" أو اختالف�ا" إذا ما قورن باألساليب التقنية المعاصرة فانه ال يب�دي تخلف�ا, الطينة 

الك��بس ش��به (مث��ل , اعته س��وى ب��بعض التقني��ات الميكانيكي��ة والت��ي ت��دخل اآلل��ة ف��ي ص��ن, 

وه�ذا ") . الجاف ، القولبة بأس�لوب الط�رد المرك�زي ، الص�ب بالرائ�ب الطين�ي ميكانيكي�ا

ال ب�دء أن يرافق�ة تط�ور , التط�ور ف�ي مج�ال ص�ناعة الخ�زف م�ن حي�ث البن�اء والتش�كيل 

وه��ذا م��ا نج��ده ق��د تحق��ق م��ن خ��الل . باألس��اليب والخص��ائص التقني��ة للت��زجيج والتل��وين 

مح��ور (للنت��ائج واالس��تنتاجات الت��ي توص��ل إليه��ا الباح��ث ف��ي المح��ور األول مراجع��ة 

بع���د تطبي���ق نت���ائج التحلي��ل الكيمي���ائي لعين���ات البح���ث ومقارنته���ا ) التحل��يالت المختبري���ة

وعلى الرغم من التحول في أسلوب التصميم والزخرف�ة . بالقواعد والنظريات المعاصرة 

وحذى بالعاملين في مجال صناعة الخ�زف إل�ى ) عجلة الفخار(الذي رافق عملية اختراع 

أال أن النتاج��ات الخزفي��ة الت��ي تناوله��ا , االكتف��اء بالش��كل المن��تظم الص��قيل دونم��ا زخرف��ة 

ب�ل أنه�ا كان�ت غاي�ة ف�ي التنس�يق , الباحث ضمن عينات لم تخلو من الزخرف�ة والتص�ميم 

ل�ى ابع�د م�ن ذل�ك حي�ث وذهب�ت إ, والدراسة العلمية الت�ي تس�فر ع�ن نتاج�ات فني�ة رائع�ة 

م��ن خ��الل " وه��ذا م��ا يظه��ر جلي��ا, وص��لت أنس��اقها إل��ى فن��ون مج��اورة كف��ن العم��ارة 

 ) .59،60،61،111،107(كما في الشكل , الجداريات الخزفية المزججة 

 .                محور درجات الحرق وأنواع األفران ": رابعا
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البح��ث الت��ي ت��م تحليله��ا أظه��رت نت��ائج عملي��ة حس��اب الوح��دات الجزيئي��ة لعين��ات 

أن اغل��ب ه��ذه العين��ات تص��نف ض��من ح��دود درج��ات الح��رق للخ��زف واط��ئ , " مختبري�ا

وكذلك تحقق هذا االستنتاج م�ن خ�الل نت�ائج ح�رق النم�اذج ف�ي ف�رن التج�ارب . الحرارة 

حي��ث أظه��رت جمي��ع النت��ائج ع��دم الت��أثر ف��ي األجس��ام الطيني��ة , ) الت��ي ق��ام به��ا الباح��ث(

, أم��ا الس��طح فق��د ظه��رت علي��ه تغي��رات ف��ي معظ��م النم��اذج ,  )5م) 950بدرج��ة ح��رارة 

فأن الجسم الفخاري تغير لونه وأصبح لونه ( 5م)1050ولكن عند رفع درجة الحرارة إلى 

وعن��د رف��ع , أم�ا الت��زجيج فق��د تج�انس أكث��ر وت�داخل م��ع الجس��م الفخ�اري , أص�فر باه��ت 

ني�ة ومعه�ا مكون�ات الت�زجيج لك�ل  انص�هرت األجس�ام الطي( 5م)1150درجة الح�رارة ال�ى 

والذي يتكون م�ن م�ادة طباش�يرية ) 88(المأخوذ من الشكل ) 7(النماذج باستثناء النموذج 

اس�تنتج الباح�ث أن , وم�ن خ�الل ه�ذه النت�ائج ) . عجين�ة زج�اج(زرقاء اللون ف�ي األص�ل 

ا أم�ا األف�ران الت�ي أس�تخدمه. عينات بحثه تصنف ض�من ح�دود الخ�زف واط�ئ الح�رارة 

, فه�ي مختلف�ة األش�كال م�ن حي�ث التص�ميم , ) المدة قيد الدراس�ة(الخزاف العراقي القديم 

ومنه��ا م��ا يتك��ون م�ن حج��رة واح��دة وآخ��ر , فمنه�ا الدائري��ة الش��كل والمربع��ة والمس�تطيلة 

, منه�ا م�ا ه�و يعم�ل ب�الوقود الص�لب , ) 44،45،46(كم�ا ف�ي األش�كال, يتكون حج�رتين 

لك�ن عن�د ) . 44(كم�ا ف�ي الش�كل, ومنها يعمل بالوقود السائل , ) 45،46(كما في الشكل 

مقارنته��ا ب��أنواع األف��ران المعاص��رة نالح��ظ أن االخ��تالف م��ن حي��ث التص��ميم الهيكل��ي 

ع��ن " لألف��ران الت��ي تعم��ل ب��الوقود الص��لب أو الوق��ود الس��ائل المعاص��رة ال تختل��ف كثي��را

ن المعاص�رة الت�ي تعم�ل ب�الوقود ولك�ن تص�اميم األف�را, ) عين�ات البح�ث(األفران القديمة 

) الص�ناعية(وبشكل خاص األفران اإلنتاجي�ة , تكون مختلفة " قطعا, الغازي أو الكهرباء 
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التي كان تأثير التطور الصناعي الحديث ذو دور فعال في تطورها واختالفها عم�ا كان�ت 

 .عليه في العراق القديم ضمن عينات البحث 

 في الوقت الحاضر       " هو متوفر منها محليا محور المواد الخام وما": خامسا

يظهر من خالل مناقشة نتائج التحلي�ل المع�دني والموض�ح بالمرتس�مات والمخطط�ات 

ال��ذي أظه��ر المع��ادن الت��ي ت��م ذكره��ا ض��من ,  XRDالت��ي تمث��ل حي��ود األش��عة الس��ينية 

ى وعن��د الرج���وع ال��ى الكش���وفات المس��جلة ل���د, ) 191-190الص���فحة ( المح��ور األول 

 :الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين تبين ما يلي 

يوج��د ف��ي الغربي��ة م��ن الع��راق ) الك��وارتز والكرس��توباليت( مع��دن الس��ليكا بطوري��ه  -1

 .ويمتد الى شرق سوريا واألردن 

م��ن " مع��دن الكاؤولين��ات موج��ود ف��ي المنطق��ة الغربي��ة م��ن الع��راق وق��د يك��ون منق��وال -2

 .تركيا على األغلب 

 .معدن الكالينة يوجد في المناطق الغربية والشمالية من العراق  -3

ض��من ح��دود " مع��دن ال��دولومايت يوج��د ف��ي المن��اطق الش��مالية م��ن الع��راق وخاص��ة -4

 .باتجاه الشرق " محافظة نينوى ويمتد إلى كركوك نزوال

مع��دن الكالس��ايت موج��ود ض��من المن��اطق الت��ي يوج��د فيه��ا مع��دن ال��دولومايت وي��زداد  -5

 . وجوده في منطقة الموصل بالتحديد 
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معدن الجبسوم موجود في مناطق محافظة نينوى بالقرب من مدين�ة الموص�ل وحوله�ا  -6

. 

أم�ا ف�ي داخ�ل الع�راق فه�و , معدن الفلسبار بأنواعه يوجد في تركيا وسوريا واألردن  -7

 ) . العراقي التركي السوري ( يوجد ضمن منطقة المثلث

م�ع مركب�ات " ف�ي الع�راق ممزوج�ا" عد الحدي�د أكث�ر المع�ادن انتش�اراخامات الحديد ي -8

لكن���ه بش���كل أكاس���يد يوج���د ف���ي المنطق���ة , أخ���رى ض���من مكون���ات األطي���ان العراقي���ة 

 Sedimentary(حيث يحتوي على الحدي�د الرس�وبي , الصحراوية الغربية من العراق 

Iron . (مث��ل رواس��ب حدي��د  وتوج��د خام��ات الحدي��د ف��ي المنطق��ة الش��مالية م��ن الع��راق

 ). أسن آوه ، ميث آوه ، راوندوز(مناطق  

ولك�ن األكث��ر ) 110انظ��ر الص�فحة (خام�ات النح�اس توج�د عل��ى ش�كل مع�ادن عدي�دة  -9

وث��م ) األزوراي��ت(ف��ي ش��مال الع��راق وك��ذلك مع��دن ) الماالخاي��ت(ه��و مع��دن " انتش��ارا

منقول�ة م�ن خ�ارج  وباقي المعادن التي تح�وي النح�اس فق�د تك�ون, ) الكوبرايت(معدن 

 . البالد 

ض��من المنطق��ة ) البيرولوس��يت(خام��ات المنغني��ز توج��د ف��ي الع��راق بش��كل مع��دن  -10

) رودوكروزي�ت(وعلى ش�كل مع�دن . في بوشتاكاما) سيرنا ، سيرما(الشمالية بمنطقتي

 ) . وادي كالله ، رايات(في منطقة 
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ه عل��ى معظ��م أن��واع مع��دن الكاس��تريت ه��و الخ��ام الوحي��د ال��ذي يمك��ن الحص��ول من�� -11

وه��و م��ن المع��ادن المنتش��رة بكمي��ات قليل��ة ض��من أم��اكن تواج��د ص��خور , القص��دير 

وف��ي رواس��ب الودي��ان الطيني��ة والرملي��ة الت��ي تكون��ت بفع��ل ) الجراني��ت والبجماي��ت(

 . عوامل التعرية للصخور الحاوية على األوكسيد 

منطق�ة دوك�ان ودربن�دخان ف�ي  خامات السترونتيوم توجد في منطقة بحر النجف وفي-12
 .شمال العراق 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات    5-2
الباح�ث ف�ي بحث�ه يتق�دم ب�بعض التوص�يات اآلتي�ة  في ضوء النتائج التي توص�ل اليه�ا

والت��ي س��وف تس��هم ف��ي رف��ع العقب��ات الت��ي تواج��ه الب��احثين والمختص��ين والدارس��ين لف��ن 

 . وحضارة العراق بشكل عام , صناعة الخزف بشكل خاص 

ألج���راء التحل���يالت المختبري���ة لم���واد الخ���زف , أيج���اد مختب���رات متط���ورة وحديث���ة  -1

 . تزجيج والصبغات اللونية للعينات اآلثارية والفخار ومركبات ال

ضرورة القيام بدراسات جمالية ونقدية وفكرية للخزف العراقي الق�ديم وحت�ى الخ�زف  -2

 .  المعاصر ألفتقاره لهذا الجانب 
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" وعالمي�ا" توظيف الدراسة الحالية لدراسات مقارنة ف�ي تقني�ات الخ�زف الق�ديم عربي�ا -3

 .ها ضمن المدة التي تمت دراست

أجراء دراسات مقارنة حول المحت�وى الفن�ي والتقن�ي للخ�زف العراق�ي الق�ديم للنم�اذج  -4

الموجودة ضمن خزانات المتاحف العراقية والخزف العراقي القديم للنم�اذج الموج�ودة 

 .  في المتاحف العالمية 

وض��ع أرش��يف خ��اص للبح��وث والدراس��ات الت��ي تخ��تص ب��البحوث العلمي��ة للمحت��وى  -5

 يخي القديم ضمن مكتبة المتحف وكذلك ضمن مكتبة جامعة بغداد التار

أجراء دراس�ة فلس�فية وفكري�ة لمض�امين الخ�زف الجمالي�ة والوظيفي�ة المعاص�رة ذات  -6
 . الطابع الفني والصناعي 

 لبحوث مستقبليةالمقترحات  5-3

ف ي��رى الباح��ث أن ه��ذه الدراس��ة ق��د ش��ملت الجوان��ب العلمي��ة والتقني��ة لت��زجيج الخ��ز

تس��هم ف��ي تكمل��ة , ل��ذا يقت��رح الباح��ث بع��ض العن��اوين لبح��وث مس��تقبلية . العراق��ي الق��ديم 

 :مسيرة هذا البحث ومن خالل العناوين التالية 

دراس���ة تحليلي���ة (التزجي���ـج ف���ي الخ���ـزف الحض���ـري وعالقت���ه ب���التزجيج المعاص���ر  -1

 ) .مختبريه

( واألش�كال ف�ي الخ�زف العراق�ي الق�ديم  القيم الجمالية والتعبيرية للزخ�ارف والرس�وم -2

 ) .م.ق539 –م .ق1500للمدة 
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أث��ر العالق��ات التجاري��ة المتبادل��ة ب��ين الحض��ارة المص��رية القديم��ة وحض��ارة وادي  – 3

 .الرافدين القديمة على النظم الفكرية واألساليب الفنية 

قته��ا بالعم��ارة ف��ي الخ��واص الفني��ة والتقني��ة لألعم��ال الجداري��ة الخزفي��ة والنحتي��ة وعال -4

 . العراق القديم 

     

 



 الفصل الرابع                                        عرض النتائج ومناقشتها
 

 158 

 :اساليب التزجيج والتلوين 
م��ن خ��الل معاين��ه النم��اذج الت��ي ت��م دراس��تها ، ظه��رت ان هنال��ك اس��اليب عدي��ده ف��ي 

تزجيج الخزف فمنها ما هو مطبق على االجسام الفخاريه قب�ل حرقه�ا او بع�د حرقه�ا 

، وه��ي الطريق��ه االكث��ر اس��تخداماً )  Brush Painting( مث��ل طريق��ه الرس��م بالفرش��اة 

الش��كل ( ف��ي الفخ��ار المل��ون ام الفخاري��ه س��ف��ي اللتل��وين عل��ى االجتش��اراً واالوس��ع ان

الزخ�ارف بش�كل ع�ام عل�ى  ت�زجيجوكذلك في التزجيج وبشكل خاص ف�ي  ) 56،58

وف��ي الرس��م تح��ت الزج��اج ) 59،60،61( االني��ه والج��رار واالج��ر كم��ا ف��ي الش��كل 

ق�د ظه�رت ان ، و)  92( او الرسم بالزجاج مباشره كما في الشكل  باالكاسيد الملونه

والل�ون ج رهناك اسلوب اخ�ر ف�ي الت�زجيج ف�ي االني�ه الت�ي ت�زجج م�ن ال�داخل والخ�ا

وق��د اس��تخدم ، )  93،  89( حي��ان كم��ا ف��ي الش��كل االح��ادي او الثن��ائي ف��ي بع��ض اال

الخ��زافين ف��ي الع��راق الق��ديم اس��لوبين او اكث��ر ف��ي نف��س االني��ه فم��ثالً يمك��ن ت��زجيج 

يس وث��م الرس��م عليه��ا م��رة اخ��رى او ح��ذف الزج��اج القطع��ه الفخاري��ه بطريق��ه التغط��

 84،  82،  80( ما في االشكال كون اخر للوينه بلى الجسم الفخاري ثم تالموجود ع

، وت��تم )   Pouring( وك�ذلك ظه�ر اس��لوب اخ�ر ف��ي الت�زجيج وه��و طريق�ه الس��كب ، ) 

بوض��ع القط��ع الفخاري��ه المطل��وب تزجيجه��ا ف��وق مس��ند عل��ى وج��ه حاوي��ه الزج��اج 

صغير كميه م�ن الزج�اج ويس�كب عل�ى القطع�ه الفخاري�ه ، وق�د ظه�رت  ؤخذ بأناءوي

منه��ا ال��ى والج��رار الكروي��ه يق��ه اكث��ر اس��تخداماً بالنس��به للص��ون العميق��ه ه��ذه الطر

 االشكال االخرى ، وغالباً التي ت�زجج بل�ون واح�د ، او يرس�م عليه�ا بالفرش�اة ب�ألوان

تقنيات خاص�ه ي االجر المزجج فقد ظهرت فاما ، اخرى بعد تزجيجها بهذه الطريقه 

 )   Raw Glazing   ( منها تزجيج على االجسام الطينيه المباشره قبل الحرق في التزجيج 

الرائ��ب عل��ى الجس��م الطين��ي وه��و ط��ري ب مباش��رةً الزج��اج عليه��ا ق ي��تطب ي��تم والت��ي

حرق�اً للجس�م فيحص�ل ف�ي ه�ذه الحال�ه  ، ك�ن قب�ل حرق�هالزجاجي او بع�د ان يج�ف ول

وه�ذه العملي�ه ظه�رت )  Single  Fire(علي�ه م�ره واح�ده  هالمطبق�الطيني ومواد التزجيج 

مرات الداخلي�ه التي بنيت بها الم )اللبن  (ايضاً في الرسم على الطين في تلوين قطع 

 .للقصور االشوريه
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هذه الطريقه تتطلب من العاملين بها ان يكونوا ذو خبره عاليه في الجانب التقن�ي ف�ي 

 ) .كالمساميه والتقلص واللدونه ( الزجاج يه للطين وئتالفي المشاكل الفيزيا

درج�ه ح�راره الغرف�ه وك�ذلك بفالطين يتقلص نتيجه فقدان الطين للماء اثناء التجفي�ف 

،  1986 رس�ونديك(، ) الفخ�ر( عن�د النض�ج %) 15(وقد يصل احياناً ال�ى اثناء الحرق 

ال��ى م من��ه ي��ؤدي ظالغي��ر من��ت ، ان مش��كله ال��تقلص اثن��اء التجفي��ف وخصوص��ا) 33ص

التي عليه ، خاص�ه ان معام�ل اللدون�ه او تشقق الطبقه الزجاجيه تشقق الجسم الطيني 

 .للزجاج تختلف عن معامل اللدونه للطين 

ق اس��تخداماً ف��ي الجان��ب ائ��ه��ي م��ن اكث��ر الطر ان ه��ذه التقني��ه او الطريق��ه 

ج ك��ذلك تس��تخدم ف��ي الت��زجياخت��زاالً لعام��ل ال��زمن واالنت��اج ، ) االنت��اجي(الص��ناعي 

امها ف��ي الخ��زف دع��الي الح��راره كالبورس��لين والخ��زف الحج��ري اكث��ر م��ن اس��تخ

الواطئ الحراره والسبب يعود الى ان االجسام الطينيه سوف تصبح عديم�ه المس�اميه 

 .عند حرقها فال يمكن تطبيق مواد التزجيج عليها 

 Slip(كذلك ظهرت اعمال اخرى مزججه بطريقه التزجيج بالرائ�ب الزج�اجي 

Glaze ( حض�ارةوهي من اهم الطرق الخاص�ه ب�التزجيج الت�ي اس�تخدمها االنس�ان ف�ي 

دون تزجيج ، من اجل الحصول على س�طوح وادي الرافدين على شكل اطيان ملونه 

لمظه���ر لالوان���ي والص���حون والج���رار ، كم���ا ف���ي الش���كل ناعم���ه الملم���س وجميل���ه ا

الميتاني��ه  ، وظه��رت ايض��اً ف��ي الك��ؤوس) 13،14(وك��ذلك ف��ي الش��كل ) 63،137(

اخ�رى ف�ي ظه�رت تقني�ه ، ) 47،48،49( والجرار صغيره الحجم كما ف�ي االش�كال 

استخدام اطيان ملونه في تش�كيل االجس�ام الطيني�ه وخاص�ه االعم�ال النحتي�ه كم�ا ف�ي 

 ) .66،67،58(الشكل 

والتي اقرب ال�ى ) عجينه زجاج ( كذلك ظهرت اعمال خزفيه عملت بطريقه 

، وه��و اش��به ال��ى حال��ه ) العجين��ه المص��ريه ( ي يع��رف الي��وم ال��ذ ، الت��زجيج ال��ذاتي

التزجيج التي تحصل للمركبات قبل مرحله انهيار الشكل حيث تنصهر كل المركب�ات 

فيم�ا ، ) 88،68(س�م ك�امالً كم�ا ف�ي االش�كال واليحدث انهيا للشكل فينتج ت�زجيج للج

الش�كل والوظيف�ه  والتلوين ه�و التص�ميم ال�ذي الينفص�ل ع�نيتصل بأساليب التزجيج 
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او االج��ر او الل��بن ار والص��حون جرلك��ا ت��ي يعم��ل الجله��ا العم��ل الخزف��ي اي��اً ك��انال

ليس في ما يخص الخزف فقط فقد ظهرت تص�اميم فيه�ا تج�اوزات  ،الملون وغيرها 

او تطويع للماده ذاتها فنفس الشكل الخزفي ق�د يك�ون معم�ول او مص�نوع م�ن ال�ذهب 

ك���ذلك ظه���رت اعم���ال )  127 - 123( االش���كال  او الفض���ه او البرون���ز كم���ا ف���ي

ف�ت فيه�ا ظالت�ي و) 64(مصنوعه من مواد مختلفه عل�ى هيئ�ة ج�رار كم�ا ف�ي الش�كل 

وك�ذلك على هيئة اني�ه مزين�ه باالحج�ار الكريم�ه وقط�ع الزج�اج الملون�ه نعامه  بيضة

 . )65(في الشكل  كما انيه من المرمر االبيض

على الشكل العام فحس�ب ب�ل ان�ه ه لم يقتصر ان القيم الجماليه لالشكال الخزفي

كنه�ا لرى مما يظهر انه�ا ل�م تك�ن عفوي�ه ويكمن في الرسوم والنقوش والتصاميم االخ

  -: مسبقاً ، ومن هذه االصول لها  وفق قواعد واصول مخططمدروسه 

غ��رض ال��ذي اال وه��و حج��م النم��وذج بالنس��به لل )  Scale (مقي��اس الرس��م  -1

ف��ي االش��كال  جلي��اً  لزخرف��ه م��ع االن��اء او الج��دار وه��ذا يظه��ريس��تعمل في��ه وحج��م ا

)59،60،61 (. 

مف��ردات التص��ميم الزخرف��ي او تك��رار ف��ي لا لويش��م)  Repetition( التك��رار -2

 . االشرطه او االشكال المرسومه او يشمل التكرار للشكل نفسه في عدد من النسخ 

ي والت���وازن الكتل���ي ويش���مل عل���ى الت���وازن الل���ون)   Balance( الت���وازن  -3

فالتوازن اللوني هو ناتج بين االلوان الحاره وااللوان البارده وهذا يظهر في جداري�ه 

 ) . 60، 59(وفي الشكل ) 111(الشكل  شلمنصر الثالث الملك 

ان ه�اتين القاع�دتين يمك�ن اعتبارهم�ا )  Variety and Contrast(التنويع والتغاير -4

حات اللوني��ه الت��ي يب��دوا تكراره��ا مم��الً كالمثلث��ات واح��ده حي��ث يمك��ن تغيي��ر المس��ا

ف��ي الج��داريات ) الثي��ران واالتن��ه ( الملون��ه عل��ى االني��ه االش��وريه او تغيي��ر ال��وان 

 .البابليه 

هي القاعده الوحيده ف�ي االب�داع الت�ي يظه�ر ) Originality( االبداع واالصاله -5

  ).كائنات مركبه ( بيعه فيها الفنان اشكال من نسج خياله الوجود لها في الط
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