صناعة الفخار
تعد صناعة الفخار من أقدم صناعات العالم القديم ,وقد كان اإلنسان األول على دراية
بالخصائص والتجهيزات األساسية للطمي العادي الذي كان متواف ار في المناطق البيئية المحيطة به,

وساعد اكتشاف النار في إنتاج العديد من األشكال واألواني الفخارية حيث أدرك أن الهيئات واألشكال

الطينية تكون في حالة لينة اال أنها تصبح صلدة بعد تعرضها إلى النار لفترة من الوقتُ .شكلت بعد ذلك
العديد من األواني الفخارية وتطورت صناعتها.
عرف المصري القديم صناعة الفخار في العصر الحجري الحديث ,وانتشرت مراكزه في مرمدة بني

مصرلى
ا
سالمة والعمرى ودير تاسا والفيوم .كان طمي النيل وما زال المادة الرئيسية لصناعة الفخار في
جانب الطفلة الجيرية الموجودة ايضا بالبيئة الصحراوية لمصر.

ارتبط ت األوان ي الفخاري ة بأنش طة الص يد وجم ي وتخ زين الحب وب وطه ي الطع ام حي ث كان ت الحب وب

تطهي في قدور من الطين المحروق ,كما كانت تطحن الحبوب بها لصناعة الخبز.أغلب األواني الفخارية

التي عثر عليها كانت من المق ابر وبعض ها م ن من اطق وتجمع ات س كنية ,كان ت عب ارة ع ن أوان ي فخاري ة
كاملة أو شقف فخارية مكسورة.
ارتبطت مناظر ص ناعة الفخ ار المص ورة عل ى ج دران مق ابر األش راف بمن اظر الص ناعات الحرفي ة وأحيان ا
بص ناعة الخب ز وتعبئ ة الجع ة ,وتوض ح ه ذه المن اظر والنص وص المص احبة له ا ط رق ص ناعة الفخ ار

المتبع ة وتش كيله وم واد الص ناعة الرئيس ية والم واد المض افة م ن أم اكن مختلف ة ,وورش ص ناعة الفخ ار
والفخ اري واألف ران واألدوات المس تعملة ف ي تل ك الص ناعة .ونالح ظ أن ط رق ومراح ل ص ناعة الفخ ار ف ي

العصور المصرية القديمة ال تختلف كثي ار عما يتبي اآلن ف ي كثي ر م ن المن اطق ف ي الوق ت الحاض ر .كم ا
يمك ن م ن خ الل من اظر الحي اة اليومي ة المص ورة عل ى ج دران المق ابر والمعاب د التع رف عل ى اس تخدامات

ووظائف هذه األواني.

احتاج ت المجتمع ات القديم ة إل ى األوان ي الفخاري ة لتلبي ة احتياجاته ا م ن حف ظ وتخ زين ك ل م ن المأك ل
والمشرب ونقل المؤن والمياه ,لذا كان يلحق بكل مجتمي سكني ورشة لصناعة الفخار .كما ه و الح ال ف ي

قري ة عم ال دي ر المدين ة حي ث ت م إنش او ورش ة لص ناعة الفخ ار خ ارج المدين ة ربم ا اس تخدمت عن د تأس ي

المدينة ,ويبدو أن الحصول على األواني الفخارية كان يتم بعد ذل ك ع ن طري ق الش راو س واو ش راو األوان ي
ذاتها أو بالمنتجات التي تحويها.

ورش صناعة الفخار ومراحل صناعته.
تشغل ورش صناعة الفخار عادة أماكن واسعة وذلك لما تتطلبه هذه الصناعة من مساحات لنشر الفخار
المش كل ,والتش كيل والتجفي ف والح رق ,وتتك ون ورش ة ص ناعة الفخ ار بص فة أساس ية م ن أم اكن لتجهي ز
ُ
الطمي وعجنه وتشكيله سواو بعجلة الفخراني أو بالطرق األخرى واماكن لتجفيف األواني وأفران لحرقه.

صورت صناعة األواني الفخارية على ج دران مق ابر األش راف من ذ الدول ة القديم ة تقريب ا ,الت ي نج دها ف ي

بعض األحيان تصوي ار كامال لمراحل الصناعة ,وفي أحيان أخرى مجرد تص وير لمرحل ة م ا ض من مراح ل

الص ناعة ,يتب ين ف ي مجم ل ه ذه المن اظر أن صن اعة الفخ ار ق د ارتبط ت أحيان ا بص ناعة الخب ز وتعبئ ة
الجعة ,وارتبطت أحيانا أخرى بالصناعات الحرفية.
مناظر ورش الفخار بمقابر الدولة القديمة والوسطى والحديثة.

صناعة الفخار مصاحب لمنظر صناعة الخبز – كتلة من مقبرة بتاح شبس  -أبو صير –األسرة الخامسة.

مراحل صناعة الفخار ,مقبرة "تي" بسقارة ,األسرة الخامسة

صناعة الفخار – مقبرة "خنوم حتب الثالث" – الدولة الوسطي – بني حسن

صناعة الفخار – مقبرة "امنمحات– الدولة الوسطي – بني حسن

صناعة الفخار – مقبرة "باقت" – الدولة الوسطي – بني حسن

مقبرة جحوتي حتب -دير البرشا  -األسرة الثانية عشرة.

منظر ورشة صناعة الفخار بمقبرة "قن آمون" بالشيخ عبد القرنة  - TT93األسرة الثامنة عشر.
اشتمل المنظر على معظم عناصر ورشة صناعة الفخار.

نموذج خشبي لورشة صناعة الفخار نموذج خشبي مقبرة جم ني ام حات  -سقارة – عصر االنتقال األول  -متحف ني كارلسبرج
ÆIN 1633كوبنهاجن
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 تجميع وتخزين الطينكان الطمي وال زال هو العنصر األساسي الذي شكل منه ص اني الفخ ار األوان ي س واو ك ان ه ذا الطم ي
طم ي ني ل أو الطفل ة الجيري ة .وق د اختلف ت ط رق ومص ادر الحص ول عليهم ا ,وربم ا ك ان الفخران ي الق ديم

يس تعمل الطم ي المت اح ب القرب من ه ,ل ذلك كان ت ورش ص ناعة الفخ ار تش يد ب القرب م ن مص ادر الطم ي,

فقد وجدت بعض الورش في مصر القديمة بجوار الترع لما توفره من مياه وم ن ق رب م ن مص ادر الطم ي,
مثال ذلك ما كشفت عنه بعثة المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بعين أصيل – بالط – الواحات الداخلة ,من
مجموع ة أف ران تع ود إل ى نهاي ة عص ر الدول ة القديم ة وأقيم ت عل ى حاف ة مج رى م ائي .وكان ت الحاج ة
احيانا لصني أنم اط معين ة م ن الفخ ار تتطل ب الحص ول عل ى الم ادة الخ ام م ن مص ادر معين ة مث ل الطفل ة

الجيري ة الت ي ع ادة م ا تك ون موج ودة ف ي المن اطق الص حراوية .وكان ت الم ادة الخ ام الت ي يق وم الفخران ي
بالحصول ُمختارة بعناية ومتماسكة ولي

بها شوائب.

يتم تجميي وتخزين الطمي في أواني كما في منظر صناعة الفخار بمقبرة قن آمون حيث مثل إناوين

بشكل قمعي وبينهما شكل مقبى آخر على األرض ويعتقد أنهم لتخزين الطمي المستعمل في الصناعة

سواو كان بشكله قبل التعامل أو بعد عجنه بالماو وفي الوسط القمي الطيني الذي يبدأ منه صاني الفخار

تشكيل أوانيه.

 -تجهيز الطمي

تتم عملي ة تجهي ز الم ادة الخ ام للفخ ار لجعله ا كتل ة متماس كة وإلزال ة الم واد العالق ة الت ي ق د تك ون

موج ودة ب الطين وذل ك بوض عها ف ي حف رة بيض اوية ض حلة يطل ق عليه ا حالي ا "البل ة".ويق وم ص اني الفخ ار
بوض ي الم ادة الخ ام به ا ونقعه ا بغمره ا بالم او .وتت رك الم ادة الخ ام ف ي الح وض ليل ة كامل ة قب ل أن ي تم

التعام ل معه ا .لتتح ول م ن الحال ة الص لبة إل ى الحال ة اللدن ة حت ى يمك ن التعام ل معه ا وتش كيلها ث م يق وم
بعجنها بالماو مستخدما قدمه ,وذلك لتفتيتها وجعلها ناعمة ولترس يب الم واد الص لبة أس فل الح وض وكان ت

تتم عملية هر المادة الخام بواسطة رجل واحد أو رجالن.

حوض عجن الفخار  -مدينة القصر

يؤخذ الطمي بعد ذلك من حفرة النقي "البلة" ليضاف إليه مواد محسنة لقوامه ومقوية له مثل الرمل والق ش

والحجر الجيري .وكانت يتم بعد ذلك تخزين الطمي لمدة يومين أو ثالث في أحواض دائرية أو داخل أوان

فخارية كبيرة الحجم .وكان يغطى الطين بقطعة من القماش حتى تمني عنه الجفاف ,أو توضي ف ي أم اكن

رطبة وبعيدة عن ح اررة الشم  .وتساعد هذه العملية على زيادة لزوجة ولدونه الطمي حتى يس هل التعام ل
معها ويطلق عليها اسم "التعفن" .وكان يتم عجن واختبار الطين قب ل عملي ة التش كيل مباش رة .وذل ك للتأك د
م ن ع دم وج ود أي ة ش وائب ص لبة وإلخ راج فقاع ات اله واو الزائ دة م ن داخ ل الط ين الت ي يمك ن أن يتس بب
وجودها في تشقق األواني أثناو عملية الحرق.

تجهيز العجينة -مركز الحرف اليدوية بمدينة الخارجة

عجينة الفخار -مصني الفخار بمدينة القصر  -الداخلة

 التشكيلتميز الفخار المصري بطرق التشكيل في اإلناو الواحد التي تجم ي ب ين اس تعمال تقني ة ال دوران م ي
تقنية التشكيل باليد .اشتملت أماكن التشكيل في ورشة صناعة الفخار على عجلة الفخراني.
حددت ثالث طرق رئيسية لتشكيل الفخار في مصر القديمة وهي-:

 -التشكيل بدون استعمال التدوير.

 -طرق التشكيل باستعمال التدوير الحر.

 -طرق التشكيل باستعمال التدوير المركزي (العجلة).

أوال:التشكيل بدون استعمال التدوير:

تعتبر من أقدم طرق تشكيل الفخار على اإلطالق .وال تستخدم مي هذه الطريقة أي دعام ات دوارة

أو آالت تساعد على التدوير والتشكيل وانما يد الفخراني هي العنصر األساسي في التشكيل.

صقل إناو  -اوستراكا دير المدينة -متحف استوكهولم -65041عصر األسرة 61

تمثال صغير يمثل صقل إناو – متحف بتري  –UC15706الدولة الحديثة

ينقسم التشكيل بدون استعمال الدوران إلى الطرق التالية:

 -1التجويففففل والقففففر  :تعتب ر طريق ة التجوي ف والق رص طريق ة بس يطة لتش كيل األوان ي الفخاري ة
وباألخص صغيرة الحجم .وتتم بعمل كتلة دائرية من الطين تمسك براحة اليد وتنكز بقبضة الي د األخ رى

لتحدث تجويفا صغي ار ,ثم تقرص جدران هذا الشكل مي السحب ألعلى حتى الوصول إلى الشكل وس مك
الج دران المطل وب وتعتب ر ه ذه الطريق ة م ن أق دم الط رق الت ي اتبع ت ف ي مص ر القديم ة .اس تخدمت ف ي

البداي ة لتش كيل األوان ي كبي رة الحج م عل ى العجل ة ,حي ث يب دأ الفخران ي عمل ه بعم ل كتل ة دائري ة يق وم
بتجويفها باستعمال أصابعه حتى يصل إلى السمك المطلوب لقاعدة اإلناو الكبير ,الذي يستكمل تش كيلة

بعد ذلك باستعمال العجلة وطرق أخرى.

 -2طريقة التشكيل باستعمال المطرقة والسندان :تتم هذه الطريقة بعمل كتلة طينية كروية الشكل يتم
تجويفها من الداخل ثم تُثبت على سندان أو حدبه ,ويطرق عليها حتى تأخذ الشكل والسمك المطلوبين,
السندان في هذه الحالة يمكن أن يكون حج ار والمطرقة يمكن أن تكون خشبا وربما هي طريقة للتشطيب
ولي

للتشكيل ,وتستخدم إلضافة قوة محكمة ,ولتقليل سمك جدران اإلناو عن طريق الطرق عليه.

التشكيل بطريقة المطرقة و السندان –

اوستراكا حجرية – دير المدينة –عصر الدولة الحديثة

 -3التشكيل على المركفز أو القالف  :يس تخددم ق ائم م ن الخش ب أو الط ين المح روق تش كل علي ه األوان ي
المفتوحة وتستعمل هذه الطريقة غالبا لعمل قوالب ال ُخبز أو حوامل لألواني.

التشكيل علي المركز
مقبرة "جحوتى حت " -البرشا  -عصر الدولة الوسطي.

ثانيا :طرق التشكيل باستعمال التدوير:
هي طريق تشكيل األواني الفخارية باستعمال آلة الدوران لتحقيق سهولة التعامل مي القطع ة الم ارد تش كيلها
وهي عبارة عن دعامة يمك ن أن تك ون م ن الخش ب أو إن او مفت وح أو أي ة ش يو آخ ر قط ره أكب ر م ن قط ر

اإلناو المراد تشكيله أو عبارة عن طبق بسيط يوضي عليه الطين ويديره الفخراني باليد ,أو قد يك ون حام ل

أوان ي علي ه طب ق مس طح أو دائ ري الش كل .ع رف المص ري الق ديم أدوات الت دوير الح ر دون اس تعمال

المحور المركزي.

تشكيل الفخار بالدوران  -مقبرة تي –سقارة  -األسرة الخامسة.

ثالثا :طرق التشكيل باستعمال التدوير المركزي (العجلة)
استخدم المصري القديم نوعين من العجلة في تشكيل األواني وهما-:

 -العجلة البسيطة :يقصد بها العجلة التي لم يكن بها قرص تدوير ,حيث إن اليد ه ي الت ي تق وم

بت دوير أر

العجل ة مباش رة .وه ي م ن أق دم أن واع عجل ة الفخران ي المص ورة ف ي مص ر وربم ا

استخدمت منذ عصر ما قبل األسرات.

صناعة الفخار على العجلة البسيطة ,مقبرة "نب ام اخت" ,جبانة الجيزة ,األسرة الرابعة

مقبرة خنتي كاي  -xسقارة  -ألسرة السادسة

تمثال لفخاري علي عجلة بسيطة مقبرة  Ny-kau-Inpuالجيزة

– دولة قديمة – متحف اآلثار الشرقية -شيكاغو

تمثال لفخاري علي عجلة بسيطة – دولة قديمة – متحف اآلثار الشرقية -شيكاغو

العجلة السريعة العريضة :ظهر شكل هذه العجلة مي منظ ر ص ناعة الفخ ار بمقب رة "ق ن أم ون" بطيب ة,
وه ي عجل ة رغ م س رعتها إال أنه ا غي ر م دارة بالق دم ,ويق وم الفخران ي بك ال يدي ه بتش كيل اإلن او بينم ا

مس اعد ل ه أمام ه يق وم بت دوير العجل ة بالي د ,بينم ا ق دم الفخران ي المم دودة تق وم بت دعيم أر

العجل ة أو

التأثير على سرعة الدوران.

العجلة السريعة العريضة ,مقبرة "حور ام خو اف" ,هيراكونبولي  ,عصر االنتقال الثاني

عجلة الفخراني(العجلة السريعة العريضة) ,مقبرة "قن أمون" بطيبة ,األسرة 61

يعتب ر أق دم ظه ور لعجل ة الفخران ي الم دارة بالق دم (ال دوالب) .يرج ي للدول ة القديم ة حي ث ص ور عل ى لوح ة

حجري ة م ن مقب رة "بت اح شبس " ب أبي ص ير األس رة الخامس ة الفخران ي يجل

عل ى كرس ي مرتف ي ويعم ل

بكال يديه في تشكيل إناو قرابين وتظهر قدمه اليمنى ممدودة لتدير قرص العجلة.

مقبرة "بتاح شبس " ,أبو صير ,األسرة الخامسة

عجلة فخراني من المعبد الجنزي للملكة خنتكاو

 -ابوصير

ظهرت العجلة المدارة بالقدم مي منظر المعبود "خنوم" الذي مثل ككبشأو انسان ب أر

كبش وهو اإلله

الخالق الذي ارتبط بخلق الحياة والنيل والخصوبة عند قدماو المصريين واعتقدوا أنه قام بعملية الخلق

المادي لإلنسان وقرينه من طمي النيل فهو الذي يشكل البشر على عجلة الفخار الخاصة به.

ونظ ار الرتباط خنوم بالخلق والنيل والطمي الخصوبة وتشخيصه كاله خالق لذا كان يتم تصويره في صورة

الفخراني الذي يشكل المخلوقات على عجلته  ,وعادة ما يصور وهو يقوم بتشكيل طفل على عجلة

الفخراني التي ارتبط بها تجسيدا لدوره في عملية الخلق وقد صور بهذه الهيئة على العديد من جدران

المعابد

المصرية .

خنوم وتعجلة الفخراين منظر الوالدة اإلهلية المنتب الالل معبداألقصر

المعبود خنوم يشكل طفل وقرينه على عجلة الفخراني -معبد األقصر
المعبود خنوم يشكل الملك على عجلة الفخراني ,معبد بيت الوالي
المعبود خنوم؟ يشكل على عجلة الفخراني ,معبد الكرنك

العجلة المدارة بالقدم ,معبد األقصر ,عهد رمسي

الثاني

منظر للمعبود خنوم في معبد "هيب " بالواحات الخارجة عصر األسرة السابعة والعشرين من عهد الملك دا ار األول.

التدوير على عجلة الفخراني  -مركز الحرف اليدوية بمدينة الخارجة

التدوير على عجلة الفخراني -مصني الفخار بمدينة القصر  -الداخلة

عجلة الفخراني -مصني الفخار بمدينة القصر  -الداخلة

 -4التجفيل
التجفيف هو المرحلة الالحقة للتشكيل والتي تسبق الحرق .حي ث يتح ول الط ين خالله ا م ن الحال ة
اللينة إلى الحالة الصلبة التي يسهل معها تناول اإلناو أو المنتج الفخاري باليد دون أن يتأثر الشكل العام.
غالب ا م ا تق ي أم اكن تجفي ف الفخ ار "المنش ر" ,بج وار أم اكن التش كيل ,ويظه ر بوض وح ف ي المن اظر

بص فوف م ن االوان ي تك ون ملون ة ب اللون الرم ادي دلي ل عل ى أنه ا ل م تح رق بع د .ع ادة م ا تأخ ذ مرحل ة
التجفيف حسب درجة ح اررة الجو من أسبوع إلى أسبوعين .

تجفيف األواني – مقبرة باكت الثالث – الدولة الوسطي – بني حسن.

تجميي الفخار لتجفيفه  -مركز الحرف اليدوية بمدينةالخارجة

تجفيف الفخار بالشم  -مصني الفخار  -مدينة القصر -الداخلة

 -5حرق الفخار باألرفران
أُش ير إل ى عملي ة ح رق األوان ي بتعبي ر ف ي منظ ر ص ناعة الفخ ار ف ي مقب رة "بت اح شبس " ب أبي
صير من نهاية عصر األسرة الخامسة ,وكذلك منظر صناعه الفخار في مقبرة "باكت الثال ث" بجبان ة بن ي

حسن من عصر الدولة الوسطى .كما عرفت ب "تسخين الفرن" .

يعتب ر الف رن المص ور بمنظ ر مقب رة "ق ن أم ون" بطيب ة مث اال جي د عل ى ش كل األف ران ف ي عص ر

الدولة الحديثة.

تعتب ر عملي ة ح رق الفخ ار م ن أه م مراح ل ص ناعة الفخ ار ,إذ أن الح رق يغي ر م ن حال ة الط ين.

ويجب قبل حرق األواني أن تجفف األرضية الت ي س وف ي تم ح رق األوان ي عليه ا ,حي ث إن أي بخ ار م او
قد يتسرب إلى اإلناو يمكن أن يؤدي إلى تحطمه أثناو عملي ة الح رق .وتم ر عملي ة ح رق األوان ي الفخاري ة

بالفرن بثالث مراحل رئيسية -:

المرحلففة األولففى  :مرحل ة تبخي ر الم او .وتس مح ه ذه المرحل ة فق ط بخ روج بقاي ا الم او المتح د م ي الط ين,

وتتم هذه المرحلة عن طريق إدخال نيران خفيفة داخ ل حج رة الوق ود ,م ي الس ماح بالزي ادة التدريجي ة لدرج ة

حرارة النار داخل الفرن ,وتعرف هذه المرحلة من الحرق ب "تحميه الفرن".

المرحلة الثانية :ترفي فيها درجة الح اررة لتصل إلى درجة الح اررة المطلوبة بالتدريج.

المرحلة الثالثة ترفي فيها الح اررة إلى المعدل المطلوب لحرق األواني.

حرق الفخار باألفران -مصني الفخار  -مدينة القصر -الداخلة

حرق الفخار باألفران -مصني الفخار  -مدينة القصر -الداخلة

األفران -مصني الفخار  -مدينة القصر -الداخلة

حمل ونقل األواني الفخار بعد ذلك الى المخزن لتخزينه

