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ملخص البحث :
صشاعة مهاد الديشة عشج العخاقيين القجماء من الرشاعات القجيسة قجم االندان  ,اذ السعخوف ان
االندان دائسا يبحث عن السهاد التي يتدين بيا ويبخز من خالليا الرفات الجسيمة والالئقة
والسيسا الشداء المهاتي ييسين ان يظيخن بالسظيخ الجسيل .
ومن السعخوف ان مهاد الديشة ىي مهاد كسالية بالشدبة لالندان وتعبخ عن الجسال سهاء
الخاصة بالهجو او رائحة الجدم والسكان  ,لحا سشدكد عمى مهاد الديشة وليذ ادوات الديشة
وسيكهن مهضهع بحثشا ىهصشاعة مهاد الديشة والستسثمة ببهدرة الهجو والكحل واحسخ الذفاه ثم
نعخج بالحجيثعن العطهر بعجىا مهاد مكسمة لمديشة وتعطي االندان الخاحة الشفدية وتخمرو من
الخوائح الكخيية السيسا فرل في الريف .
وقج اعتسج البحث في مادتو العمسية عمى ما اكتذف في السقابخ القجيسة من مهاد تجل عمى انيا
كانت تدتخجم في التجسيل  ,ومشيا بعض السقتشيات بيحا الخرهص والسرشهعة من الحىب
والفزة والعاج  ,كسا تم االعتساد عمى العجيج من الشرهص التي اشارت الى مهاد التجسيل سهاء
كانت من التي تدتعسل لتجسيل الهجو والجدء االىم مشو العيشين والحهاجب او مهاد العطخية التي
ورد ذكخىا في ىحه الشرهص  ,وكل ىحه مجتسعة سهاء كانت مهاد الديشة او العطهر تعطي
مظي اخ جساليا لالندان يديج من بياءه وجاذبيتو التي ىي مطمب كل شخص قجيسا وحجيثا .
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Ornamental Materials Industry in Ancient Iraq
Prof.assist.dr.. Suheila Majeed Ahmed
University of Mosul/College of Arts/History dept

Abstract :
The manufacture of ornamental materials for ancient Iraqis is one of the
oldest industries of the human being, as it is known that man always
searches for materials that adorn them and highlight the beautiful and
decent qualities through them, especially women who are interested in
appearing beautiful.
It is known that ornamental materials are luxury materials for humans
and express beauty, both for the face or the smell of the body and
place, so we will focus on ornamental materials and not ornamental
tools and the topic of our research will be the manufacture of ornamental
materials, which are represented by the face powder, eyeliner and
lipstick, and then we will talk about perfumes after that as
complementary materials

for decoration and

gives

the

person

psychological comfort and get rid of bad smells, especially in the
summer.
The research relied on its scientific material on what was discovered in
ancient graves of materials indicating that they were used in cosmetics,
including some holdings in this regard made of gold, silver, and ivory, as
was relying on many texts that referred to cosmetics whether they were
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used to beautify The face and the most important part of it are the eyes,
eyebrows or aromatherapy substances mentioned in these texts, and all
of these combined, whether ornamental materials or perfumes give an
aesthetic appearance to the person that increases its splendor of its
attractiveness and that every person's demand is old and new.

المقدمة
تعد صناعة مواد الزٌنة واحدة من الصناعات المدٌمة لدم االنسان  ,اذ ان مواد الزٌنة هً
من المواد الكمالٌة وهً فً ذات الولت مكملة لمظاهر الجمال واألنوثة ,لمد ركز االنسان لدٌما
على صناعة مواد الزٌنة سواء الخاصة بزٌنة الوجه والمتمثلة ببودرة الوجه والكحل واحمر
الشفاه او المواد العطرٌة التً تعد من مكمالت مظاهر الجمال التً اهتم بها العرالٌون المدماء,
وٌتناول هذا البحث صناعة مواد الزٌنة التً استعملوها وكانت فً الؽالب موادها االولٌة
موجودة اصالا فً الطبٌعة  ,حٌث تناولنا هذه الصناعة المهمة عبر محورٌن االول تناول
صناعة مواد الزٌنة والمواد االولٌة الداخلة فً صناعتها واهم هذه الصناعات الكحل وبودرة
الوجه واحمر الشفاه  ,فضال عن استعماالت تلن المواد  ,اما المحور الثانً ركز على صناعة
العطور كونها مكمالا اساسٌا ا من مكمالت الزٌنة التً تناولناها فً المحور االول  ,كمال تطرق
البحث الى طرق صناعة العطور والمواد االولٌة التً صنعت منها والمناسبات التً استعملت
فٌها .

صناعة مواد زينة الوجه
ٌعد االهتمام بابراز جمال الوجه من االمور التً شؽلت االنسان على مدى العصور ,لذا فان
صناعة مواد الزٌنة من الصناعات المهمة والمدٌمة  ,ومن هذه المواد الكحل وبودرة الوجه
واحمر الشفاه وسنتحدث عن كل منها مفصالا فضال عن كٌفٌة صنعها  ,فمد حوت الممابر التً
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تعود الى عهود السومرٌٌن واالكدٌٌن فً مدٌنة اور وكٌش على هذه المواد والتً تم العثور
علٌها فً اصداؾ مصنوعة على شكل المحار من الذهب والفضة الى جانب االوانً الفخارٌة
والصنادٌك العاجٌة المستخدمة لحفظ مواد الزٌنة وهً مصنوعة من الذهب ومنموش علٌها
رسوم تجمٌلٌة احتوت على مساحٌك ذات الوان منها االسود واالحمر واالزرق وهً مواد
تجمٌلٌة كانت جزء من االثاث الجنائزي مع النساء ( ٌنظر الشكل  .)1,2وسنستعرض من خالل
هذا البحث اهم هذه المواد ومنها:
 -1الكحل
الكحل الذي استعمل منذ المدٌم هو مادة على شكل حجر توجد فً الطبٌعة من معدن السولفٌد او
االوكسٌد سولفٌد

()2

ولد استعمل لتزٌٌن العٌون واظهارها بسعة كبٌرة والمبالؽة فً حجمها فمد

كانت العٌن المفتوحة ترمز للحٌاة على عكس العٌن المؽلمة ترمز للموت  ,كذلن استخدم الكحل
فً رسم الحواجب التً تظهر جمال عٌون نساء بالد الرافدٌن(،)1والشن أن لتظلٌل العٌون
ٌستخدم معجون(أنثٌمونً) بواسطة دبوس منحوت من العاج لتثبٌت عجٌنة الكحل ،ولد عثر
على دبابٌس العاج والبرونز التً كانت تستخدم لوضع الكحل كما عثر على لطع من المحار
التً استخدمت لنفس الؽرض وهو وضع الكحل حول العٌنٌن ,ولد كان استعمال الكحل أحد
وسائل اإلؼراء بالنسبة للمرأة ( )3ولتبدو اكثر جاذبٌة.
وحتى المتوفً الذي على ماٌبدو ٌرٌد ان ٌكون فً ابهى صورة ٌوضع له الكحل عندما ٌنزل
الى العالم السفلً وٌؤٌد ذلن اسطورة االلهة (انانا ) ألهة العالم السفلً تمول انها وضعت الكحل
على عٌنٌها وهً تردد  ":تعال الى هنا تعال الى هنا " وارتدت افضل المالبس واستعملت
افضل عطورها ()4ولد ورد اسم الكحل فً النصوص االكدٌة بصٌؽة كخلو qukhluالتً تشٌر
الى الكحل

( )5

فضال عن ان الكحل مادة لتجمٌل العٌون من المواد الطبٌة التً تفٌد العٌن  ,ولد لال
الرسول (صل هللا عليه وسلم) (خير أكحالكم االثمد يجلو البصر وينبت الشعر ) والكحل لاتل
للجراثٌم ٌحتوي على مركبات االنثموان والتً تمتلن لدرة عالٌة على لتل الطفٌلٌات وٌحافظ
على العٌن من الفطرٌات والبكترٌا كما ٌحافظ على حدة البصر  ,كما ٌساعد الكحل على انبات
رموش العٌن اذ ان تموٌة بصالت شعر الرموش تحصل على الحماٌة الطبٌعٌة من االوساخ
والؽبار وبذلن ٌحمً الكحل العٌن من اشعة الشمس الموٌة فتزٌد وضوح الرؤٌا  .والكحل
مستحضر تجمٌلً ٌستعمل من لبل النساء الؼراء الرجال والنساء على حد سواء.
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ولد اشارت النصوص المدٌمة كمادة لتزٌٌن العٌنٌن ومثال ذلن ماورد فً نص ادبً خاص باالله
دموزي اذ تحدثت عشتار عن الزٌنة جاء فٌه :
" عندما جملت عيني بالكحل "

()6

وهكذا فان الكحل مادة اساسٌة للزٌنة لم ٌستؽنى عنها لدٌما ا والحدٌثا ا عند الناس.
 -6ظل العيون
صورت لنا المشاهد الفنٌة فً بالد الرافدٌن العٌون فً مالمح واضحة  ,فمد اظهرت التماثٌل
العٌون بحجم واسع اكبر من مالمح الوجه كما ذكرت النصوص الخاصة بالزواج الممدس
استخدام المواد الداكنة حول العٌن واالصباغ السوداء لطالء العٌون والحاجبٌن(.)7
وهو ماٌشٌر ان نساء العراق المدٌم لد استخدمن ظل العٌون لتجمٌل عٌونهن ولد عثرعل
ىرأس تمثال أوماٌسمى "مونالٌزا نمرود" ،المصنوع من العاج،فً المصر الملكً فً مدٌنة
نمرود ,وٌالحظ من خالل الخطوط العرٌضة حول عٌنً هذا التمثال استعمال الكحل وتظلٌل
العٌن بواسطته (انظرالشكل .)3وهو ماٌعنً أن النساء فً العصراآلشوري الحدٌث كن ٌحددن
مالمح عٌونهن باستخدام الكحل( ,)8اذ المعروؾ ان ظل العٌون البد انه جذابا فً تلن المدة ولد
ورد ذكر ظل العٌون فً اسطورة نزول عشتار الى العالم السفلً اذ ٌتحدث النص عن ان
عشتار وضعت ظل العٌون على عٌنها اثناء التزٌن ,اذ سمً ظل العٌون كما جاء فً النص:
" عسى ان ياتي  ,عسى ان ياتي  ,او دعه ياتي ,دعه ياتي"

()9

اما االلوان التً كانت مستخدمة فً ظالل العٌون فمنها اللون االبٌض واالحمر واالصفر
واالزرق واالخضر واالسود وجمٌعها عبارة عن الوان عشبٌة مختلفة عثرعلى بماٌاها على
اصداؾ داخلها معجون من هذه االلوان الؽالب منها االسود واالبٌض ( ,)20فً ممبرة اور الملكٌة
والبد ان هذه االعشاب هً مصدر هذه االلوان

()22

-3تجميل الوجه (البودرة )
استعمل العرالٌون المدماء مواد التجمٌل للوجه من اجل اضفاء مسحة من الجمال للمراة
واكمال زٌنتها  ,وٌبدو ان وضع البودرة كاحدى مستحضرات التجمٌل هو احدى وسائل ابراز
الجمال  ,وهذه البودرة البد ان تحتوي على عناصر عدٌدة مما كان متوفرا فً بٌئتهم وتاتً فً
ممدمتها الزٌوت  ,اذ صنع العرالٌون بودرة الوجه من المؽرة الحمراء والحنة ونبات والحلتٌت
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او المؽرة الصفراء (المؽرة هً الصمػ) وتستخرج المؽرة من جذور بعض النباتات وربما
فضل السومرٌون المؽرة الصفراء كبودرة للوجه التً تسمى العجٌنة الذهبٌة (.)21
وكانت فً الؽالب تسمى بالالكدٌة (شبو) واستخدمت خاصة البراز الجلد حول العٌن اي
الجفون

()23

 .وربما كانت تخلط هذه العجٌنة بالعسل العطائها فائدة للبشرة كمواد مؽذٌة للبشرة

وطالما انها توضع على الوجه.
اما البوادق والمنانً الزجاجٌة والفخارٌة التً كانت توضع فٌها مواد التجمٌل (المكٌاج)
فكانت تسمى ب )(musalu

()24

,او هً اللوح الذي تم استخدامه لطحن االصباغ والكحل الن

المواد االثرٌة التزودنا بمعلومات كافٌه فكلمة ( )musaluفً اللؽة االكدٌة تشٌر الى لوحة
الصباغ وهذه اللوحة مصنوعة من الخشب الصلب او الحجر الجٌري سطحها ممعر ٌ( ,نظر
الشكل  , )25( .)4تم طحن االصباغ فولها ثم خلطها مع المرهم والعطور الزٌتٌة ولد عثر على
مثل هذه اللوحات فً منطمة تل االربجٌة مع بماٌا الصبؽة الحمراء وٌظن انه استعمل من لبل
امرأة لطحن اصباغ التجمٌل داخل منزلها

()26

 احمر الشفاهعرؾ العرالٌون المدماء احمر الشفاه وربما منذ عصور مبكرة  ,اذ ان هنان اصباغ للشفاه
وربما تكون طبٌعٌة والتحتاج الى عملٌة التصنٌع ومنها الدٌرم الذي كان معروفا فً بداٌة المرن
العشرٌن اذ ان النسوة كانت تستخدمه فً حٌاتهم الٌومٌة والدٌرم هً لشرة الجوز الخارجٌة
الخضراء السمٌكة وتشبه الجلد ؼٌر صالحة لالكل وهو ٌؽطً نواة البذرة وٌوضع فً الفم
لتخلٌص الفم من الرائحة الكرٌهة وتعد مواد مطهرة للفم ولاتلة للبكترٌا وهً فً ذات الولت تعد
مادة ملونة للشفاه اذ تعطً اللون البرتمالً .
اما صناعة احمر الشفاه فٌبدو ان السومرٌٌن كانوا اول من لام بطحن االحجار الكرٌمة
بالوانها المختلفة لتستعملها النساء فً تلوٌن الشفاه  ,ولد كانت عجٌنة الذهب كما سمٌت باالكدٌة
عبارة عن خلٌط من االحجار الكرٌمة مع الزٌوت المعطرة استعملت فً تلوٌن الشفاه

()27

وتشٌر

الكلمة االكدٌة ) (illuruالى احمر الشفاه  ,وهً فً االصل لزهرة حمراء كان العرالٌون
المدماء ٌحصلون على الصبؽة الحمراء منها التً تستعمل للشفاه والخدٌن
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ولد استعملت النساء احمر الشفاه كنوع من التبرج فً اولات االحتفاالت الدٌنٌة والمناسبات
االجتماعٌة .
صناعة العطور
تناول هذا المحور صناعة العطور باعتبارها من مواد الزٌنة للنساء والرجال على حد سواء
وعرؾ العطر بالنصوص المسمارٌة بالصٌؽة االكدٌة ( ,)29()eresuوالمعروؾ ان العطر هو
كل االشٌاء التً ٌتطٌب بها االنسان من اجل الحصول على الروائح الزكٌة والطٌبة وٌمكن
الحصول على العطور من مصدرٌن  ,وهما :
-2المصدر الحيواني
وٌعنً بذلن ان المواد االولٌة التً ٌصنع منها العطر مصدرها حٌوانً  ,وهً من العطور
الثمٌنة نتٌجة صعوبة الحصول علٌها ومنها
أ-المسك
ْٕٔ يٍ انؼطٕس راخ انًصذس انحٍٕاًَ ٔ ,لذ اشاس انمشاٌ انكشٌى انى انًسك فً سٕسج
ٍ
ِ
ك فَ ْليَ تَنَافَ ِ
س الْ ُمتَ نَافِ ُسو َن(")52
انًطففٍٍ تمٕنّ ذؼانى "يُ ْس َق ْو َن ِمن َّرِح ٍيق ََّّمْتُوم(ِ )52ختَ ُامهُ ِم ْس ٌ
ك َوِِف ذَل َ
ٔلذ اشاسخ انكهًح االكذٌح  musukanuانى انًسك ٔانرً ذماتم انكهًح انؼشتٍح يسك (,)10ايا
انحصٕل ػهى انًسك فٍسرخشج يٍ َٕع يٍ انظثاء ذسًى غضال انًسك ْٔزا انغضال انثشي ٌرًٍض
تضخايرّ ار ٌثهغ طٕنّ يرش ٔاسذفاػّ َصف انًرش ايا شؼشِ فٍرثاٌٍ تٍٍ انثًُ ٔانشيادي ,
ٌٔرٕا جذ ْزا انُٕع يٍ انغضال فً غاتاخ انًٓالٌا ٔيُاطك انرثد ٔسٍثٍشٌا ٔفً انشًال انغشتً
يٍ انصٍٍ ٔحرى أاسظ اسٍا ٔ ,يصذس انًسك ْٕ اَثى انغضال انٕحٍذ نُٕع انًسك االسٕد  ,ايا
طشٌمح انحصٕل ػهٍّ فررى ػٍ طشق انصٍادٌٍ انًخرصٍٍ تانحصٕل ػهٍّ ػٍ طشٌك يشالثح اَثى
انغضال نف رشج طٌٕهح نهراكذ يٍ صحرٓا ٔفً فصم يؼٍٍ يٍ انسُح ٌمٕو ْؤالء انصٍادٌٍ تاصطٍاد
اَثى انغضال يسرخشجٍٍ سشذٓا ًْٔ انًسك االسٕد ()12ايا انًسك فٍركٌٕ يٍ مصل دموي ٌتجمع
فً سرة الحٌوان وٌكون لونه لون الدم فً البداٌة احمر ثم ٌتؽٌر لونه الى االسود فً السرة

()11

وعندما ٌنضج المسن تسمط سرة الؽزال نتٌجة الحن  ,اذ ٌحن ؼزال المسن سرته ببناء مرتفع
ٌشبه المنارة فتسمط هنان (سرة المسن) وٌتم جمعها

()13

وتصنٌعها واستعمالها كنوع من العطور الجٌدة وذات الرائحة الزكٌة .
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ب-العنبر
هو نوع من انواع العطور ذات االصل الحٌوانً كذلن ولد اختلفت االراء بشان الحصول
على العنبر فهنان راي ٌشٌر الى وجود العنبر فً بطن الحوت الذي ٌسمى (حوت العنبر ) وهو
مادة تستخرج من امعاء الحوت بسبب حدوث جراحات فً جوفها فعند ذلن ٌحاول فرز مادة
تؽطً بها هذه الجراحات حتى تشفى عند ذلن ٌموم الحوت بمذؾ المتبمً من هذه المادة من
جوفه الى البحر فتحمله االمواج الى الساحل لٌتم بعد ذلن جمع العنبر كمطع طافٌة تصل الى
الساحل  ,ومادة العنبر تشبه الشمع

()14

وهنان راي اخر ٌشٌر الى ان مصدر العنبر من افراز طائر ضخم ٌسمى عنبرة بالمنالٌري
اي له منمار شبٌه بالخطاؾ فحٌن ٌرى لطع العنبر طافٌة على سطح البحر ٌهجم علٌها فتعلك
بمخالبه ومنمارة فٌموت وٌبمى منمارة ومخالبة فً العنبر ( .)15ومنه ٌتم الحصول على العنبر .
-6عطر الزياد
هو نوع من العطور المستخلصة من الزٌاد اذ ٌستخرج من ؼدد سنور الزٌاد وهذه المادة
الزٌتٌة ٌفرزها حٌوان المندس

()16

-1المصدر النباتي
ان العطور من المصدر النباتً تحتاج الى عملٌات كٌمائٌة من اجل الحصول علٌها
واستخالصها ومن ابرزها  ,الزعفران  ,والمر  ,والعرعر والزعتر والسعد ولكل منها
خصائصه واستعماالته .
اذ ان الزعفران ٌستخرج من مٌاسمه والزهرة التً تتمٌز برائحتها الزكٌة والمعة  ,اذ ٌجفؾ
وٌخزن فً اماكن جافة ثم تسحك بشكل جٌد وتكون جاهزة لالستخدام

( )17

اما المر فهً كلمة وردت باالكدٌة بهٌئة مر  , muryوهً مادة ذات رائحة طٌبة تستخرج
من شجرة المر التً تعد من فصٌلة البخورٌات التً تنتشر فً جنوب الجزٌرة العربٌة
والحبشة

()18

وٌمكن الحصول على المادة الصمؽٌة من ساق الشجرة الذي ٌنزل تلمائٌا وٌكون لونه اصفر
وبعد ان ٌخفؾ ٌتحول الى مادة صلبة ٌكون لونها ممارب الى الحمرة وله طعم مر
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اما شجرة العرعر فمد وردت باللؽة االكدٌة بصٌؽة  burasuوهً من فصٌلة النباتات
الصنوبرٌة ذات الرائحة العطرٌة ()30اما الزعتر فمد ورد باللؽة االكدٌة بصٌؽة زعترو وٌكثر
استعماله بصناعة العطور وفً تحضٌر االدوٌة ونبات الزعتر من فصٌلة الشفوٌات وهو ذو
رائحة طٌبه وزهوره بٌضاء

()32

صناعة العطور من االزهار والرياحيين
وهً من العطور التً توجد باالزهار والرٌاحٌٌن اذ تعد الورود المصدر االساس للعطور
المركبة  ,اذ ٌتمثل بزهر النباتات ذات الرائحة العطرٌة ,وٌمكن الحصول على عطور هذه
االزهار عن طرٌك تمطٌر ماء الورد لٌستخرج منه ماء الورد او دهن الورد

()31

ومن ابرز هذه الورود السوس والسمسك (نوعٌة من الٌاسمٌن ) ,اما االس  ,فمد استخرج منه
دهن االس المستعمل فً االدوٌة الطبٌة على وجه التحدٌد فضال عن زٌت خشب الصندل
والسرو

()33

مراحل صناعة العطور
هنان عدة مراحل لصناعة العطور تتمثل فً التمطٌر واالستخالص ثم التصعٌد
(التسامً)  ,وسنتحدث عنها فٌما ٌاتً :
-2التقطير
الطرٌمة االولى لعملٌة صنع العطور تتمثل بالتمطٌر وٌعود وجود اول جهاز للتمطٌر الى
حدود ( 3500ق,.م ) والذي عثر علٌه فً مولع تبة كورا وهو مصنوع من الفخار ()34وطرٌمة
استخدام الجهاز تكون عن طرٌك ؼلً المحلول وامتصاص ما ٌتكثؾ من بخاره فً اعلى
الوعاء بمطعة لماش وتكرار العملٌة بٌن الحٌن واالخر( )35الى ان ٌتم الحصول على العطر.
-1االستخالص
وضع المادة الحٌوانٌة او النباتٌة فً جهاز التمطٌر لتتم عملٌة االستخالص عن طرٌك خلط
المادة مع الماء او الزٌت فً داخل الدورق وبعد تؽطٌة الوعاء ٌبدا بتسخٌن الجهاز والعمل على
تبرٌد الؽطاء بٌن الحٌن واالخر لتكثٌؾ االبخرة التً تنزل بمناة الجهاز فٌذهب جزء من المادة
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المراد استخالصها الى داخل االناء وعن طرٌك تكرار العملٌة ٌتشبع الماء او الزٌت بالمادة
المراد استخالصها

()36

-3التصعيد(التسامي)
وهً الطرٌمة الثالثة فً صناعة العطور اذ ٌتم وضع المادة المراد تسامٌها فً الوعاء وٌتم
تسخٌنها وبعد ان تتكثؾ االبخرة المتصاعدة تتجمع داخل المناة ثم ٌصار الى جمع السوائل
الممطرة المتجمعة فً المناة  ,وٌتم بعد ذلن تبرٌد الؽطاء بٌن الحٌن واالخر وتكرر العملٌة مرات
ومرات الى ان ٌتم الحصول هلى العطر المطلوب

()37

استعماالت العطور
استعملت العطور فً جمٌع المناسبات سواء كان منها المفرحة او المخزنة وكذلن كان
االشخاص من رجال ونساء ٌتزٌنون على حد سواء العطاء الجسم الرائحة الزكٌة والعطرة لذا
فمد تعددت استخداماتها التً سنتحدث عنها فٌما ٌلً :
-2االحتفاالت
لمد استعملت العطور والبخور على نطاق واسع فً العراق المدٌم سواء فً االحتفاالت
الدٌنٌة اثناء تادٌة الصلوات فً المعابد او بالامة االحتفاالت من لبل الملون كما حصل فً ولٌمة
اشور ناصر بال الثانً ( 859-883ق .م) عندما الام احتفاال فً لصره دعى فٌه الضٌوؾ من
جمٌع المدن وعلى راسهم الملون والحكام الذٌن جاءوا الى مدٌنة كلخو (نمرود) فكانت لائمة
االعداد للضٌوؾ تتضمن طٌبا لمسح ضٌوؾ الملن الذي كانت اعدادهم كبٌرة وصلت الى حدود
( )69000الؾ شخص اذ ٌذكر الملن اشور ناصر بال فً النص الى :
" اقمت االحتفاالت للشعوب السعيدة من كافة البلدان فضالً عن شعب كلخو لمدة عشرة ايام
وسقيتهم الخمر وحممتهم ومسحتهم بالزيت وشرفتهم ثم اعدتهم الى بلدانهم بسالم وبهجة "
()66

 -6مسح التماثيل
لمد استخدمت الزٌوت العطرٌة بالمعابد وذلن لتادٌة الكثٌر من الطموس والمراسٌم الدٌنٌة
()39كما هو الحال عندما لدم كلكامش اللهه الحامً الزٌت اذ جاء فً النص :
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" فانبهر الصناع من كبر قرنيه فقرب بمقدار ذلك زيتا الى االلهه الحامي لوكال بندا"

()40

ومن المعلوم ان الزٌوت التً تستخدم فً الطموس الدٌنٌة هً زٌوت ذات روائح عطرٌة.
 -6المناسبات المحزنة
استخدمت العطور فً المناسبات المحزنة وفً مجالس الحداد اذ ٌتم رش العطور فً هذه
المجالس وهً عادة الزالت مستخدمة الى ولتنا الحاضر اذ ان رش ماء الورد فً مجالس
العزاء من اجل ازالة الروائح الكرٌهه وتهدئة النفوس .
كما استخدمت العطور فً تعطٌر الموتى  ,ففً مراسٌم الحداد التً الٌمت على ادد كوبً
والدة نابونائٌد ( 539-565ق.م)  ,فمد وضع مع لبرها المخفً اوعٌة للعطور وبعد انتهاء
مراسٌم الحداد لدم للضٌوؾ والمعزٌن المادمٌن من خارج بالد بابل صنادٌك تحوي مالبس
جدٌدة واعطائهم كمٌات كبٌرة من الزٌت النمً وسكب على رؤسهم الزٌت المعطر واعادهم الى
الطارهم

()42

-5االنارة
استخدمت العطور الزٌتٌة فً المسارج التً ٌتم اٌمادها فً الدار والبد ان ٌستخدم زٌت ذو
نوعٌة جٌدة ومعطرالكساب اجواء المنزل رائحة طٌبة كما استخدمت هذه الزٌوت المعطرة فً
المعابد وفً المصور الملكٌة اٌضا ولد جاء فً النص التالً:
"لتر واحد من الزيت من النوع الجيد للمشعل الموجود امام اال لهه "

()66

خاتمة
ٌتبٌن من خالل البحث ان مواد الزٌنة التً عرفت عند العرالٌٌن المدماء وعلى الرؼم من كونها
مواد كمالٌة اال ان اهتمام العرالٌٌن المدماء بصناعتها كان كبٌرا ا ,ولد حاولوا االستفادة مما هو
متاح فً بٌئتهم وسخروها لخدمتهم ومن خالل البحث ٌتبٌن ان العرالٌٌن المدماء سواء كانوا
رجاالا ام النساء او اهتماما كبٌرا بمظهرهم الذي لم ٌمتصر فمط على نوعٌة المالبس التً كانوا
ٌرتدونها وانما من خالل استخدام مواد الزٌتٌة ؼالبا توضع على الوجه بشكل اساس ,فاهتموا
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بصناعتها او استخراجها من مواد الطبٌعة  ,ولد عرض البحث جانبا منها وهً االكحال التً
توجد على شكل مواد طبٌعٌة كذلن االلوان النباتٌة التً استخدمت استخدمه كاحمر شفاه اوتظلٌل
للعٌون  ,فضال عن البودره التً تستخدم للوجه كما ان االهتمام بالجمال لم ٌمتصر فمط على
مواد الزٌنة والعناٌة بتصنٌعها واستخراجها وانما ٌشمل العطور اٌضا  ,التً تعد من مكمالت
الزٌنة ,فضال عن انها تعطً شعور بالراحة النفسٌة كما انها تستخدم لالثارة وزٌاده الجاذبٌة كل
هذه تشٌر الى تمدم حضاري شهده العراق المدٌم فضال عن دراٌة لٌست بالملٌلة حول انواع
معٌنة من الصناعات ومنها صناعه مواد الزٌنة.

االشكال

محتوٌات صدفة الذهب التجمٌلٌة وفٌها أصباغ تجمٌلٌة صلبة (شكل )2
ماخوذ من

Aruz, J., Art of the First Cities: The third millennium B. C. from the
Mediterranean to the Indus, New Haven & London, 2003, P. 400.
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