
 املعدني : –فن العمارة يف العصر احلجري احلديث 
قد كاان فاي جا اة الاو ما و  في هذا العصر بسبب ممارسته للزراعة و  اإلنساناستقر     

 يستقر به قرب زراعته ، وقد كان ذلك وفق اآلتي : 
والم تمعاااااا وكانااااا مهقتااااة ، وهاااي عبااااار  عاااان ج اااار   المال ااا اهتاااد  الااااو فكاااار   .1

 تم تسقي ها ب غصان األش ار . بسيطة في سطح األرض ي

اسااتعما الطااين والتاابن فااي بنااا  مسااكن فااوق سااطح األرض واسااتعما الطااين كماااد   .2
 رابطة أيضًا . 

الشااامم  ااام  ب شاااعةقاااام بصاااناعة ماااا يعااارب بااااماللبنا باساااتفدام القوالاااب وت  ي هاااا  .3
 استفدامها في البنا  متفذًا الطين كماد  رابطة . 

 مستطيلة أو مربعة .  أشكااذاا المنازا منظمة و  أشكااأصبجا  .4

مماااراا ضااايقة فشاااكلا قااار  زراعياااة مبساااطة ،  كبنياااا المناااازا بشاااكا يكاااون هناااا .5
 والممراا بين منازلها ضيقة وأجيانًا تكون منتظمة أو غير منتظمة تمامًا. 

بطااااراز فااااات لااااه صاااا اا تشاااابه صاااا اا المعابااااد  جقااااًا ،  األبنيااااةتمياااازن بعااااض  .6
 ا . واستفدما فيها الدفالا والطلعا

كا منزا يتم الادفوا للياه مان بااب ياهد  الاو فضاا  دافلاي مجاوغا تتاوز  غارب  .7
 أفر  علو  وانب هذا ال ضا  . 

 
 املعدني : –يف العصر احلجري احلديث  النحتفن 
لن الساابب فااي تطااور فاان النجااا فااي هااذا العصاار هااو ساابب دينااي ، لذ عمااد اإلنسااان     

 : الو صنع تما يا اإللهة األم ، وكما ي تي
 استفدام مواد سهلة التشكيا متوفر  في البيئة م ا الطين .  .1

 ير  الج م . غالتما يا كانا ص .2

 شملا معظم هذه التما يا أشكاا نسا  .  .3

 عملا أغلب التما يا من طينة نقية  م تجرق بالنار لتتصلب .  .4

 نجتا ب وضا  مفتل ة كالوقوب وأفر  في ال لوم علو األرض . .5

التما ياااا بينماااا فاااي أفااار  نجتاااا بهيئاااة طويلاااة دون  الااارهوم فاااي بعاااض أهملاااا .6
 توضيح المعالم . 



التركيااااز علااااو أعضااااا  ال ساااام التااااي لهااااا عالقااااة بت ساااايد فكاااار  النمااااا  والفصااااب  .7
 والتكا ر كال ديين والبطن والع ز . 

ففارية اكتش ا في  نوب العراق تعود الو هذا العصر كاناا عباار  هناك تما يا  .8
 امهااا طبيعيااة تقريبااًا ونجي ااة كانااا تجمااا ط اااًل وكااا عاان تما يااا لنسااا  كانااا أج
 منها يقوم بإرضا  ط ا . 

بدائيًا ، فكانا غير مصاقولة والنساب فيهاا غيار  أسلوباً نجا التما يا  أسلوبكان  .9
 صجيجة ومعالم ال سم غير واضجة تمامًا . 

، فلاااون الجاااا بين وأهاااداب العاااين  األلاااواناساااتفدم النجااااا فاااي بعاااض أعمالاااه  .11
 ، كما استفدم بعض الزفارب في زركشة المالبم .  والشعر

 
 ق.م( :2811-3511الفنون يف العصر الشبيه بالتارخيي )

يتميز هذا العصر بالنتا اا ال نية الغنية التي فلقها لنا قياسًا بالعصور الساابقة وكماا     
 ي تي : 
 شيا األبنية المعمارية الضفمة .  .1

 أرو  أعماا النجا الم سم .  أن زا .2

 المتنوعة بالنجا البارز .  اإلنسانصورا مفتلب فعالياا  .3

 استفدام سطوح ال دران في رسم  دارياا تعد من أقدم ال دارياا . .4

 أواًل. العمارة : 
 ا هتمام ببنا  المعابد ف عا لبعضها أسم ج رية . .1

 . لمعابدا مع معابد ال تر  السابقةهذا العصر ما ألبنيةتشابه المفططاا الهندسية  .2

 هندسية منتظمة وصغير  الج م .  أشكااالمعابد ذاا  .3

 تبنو علو دكة أو مصطبة .  .4

 بنيا المعابد بنو  فات من اللبن مستطيا الشكا مربع المقطع .  .5

 والدفالا . يجيط بالمعبد  دار فار ي ضفم مزين بعدد من الطلعاا  .6

 تتوساااط المعباااد سااااجة كبيااار  مجاااوغا تتاااوز  علاااو ضااالعين مناااه طاااويلين عااادد مااان .7
الغاااارب الصااااغير  المسااااق ة تفاااات أجاااادها لوضااااع تم اااااا اإللااااه واألفرياااااا لسااااكن 

 الكهنة وفزن جا ياا المعبد .



تغطية ال دران الفار ية للمعبد بطبقاة مان ال ات األبايض الناصاع ، فضااًل عان  .8
زفرفتهاااا بغااارز مساااامير ففارياااة طويلاااة فاااي ال ااادار بشاااكا مناااتظم ، وياااتم تلوينهاااا 

 فتشكا زفارب هندسية ملونة . بيضواأل واألجمر األسودب لوان 

 
 :   ثانيًا. النحت

النجاااا  أسااامتوزعاااا أعمااااا النجاااا فاااي هاااذا العصااار الاااذ  يعاااد هاااو عصااار وضاااع     
العراقااي القااديم مااا بااين نجااا م ساام ونجااا بااارز ، وقااد اسااتعما النجاااا فااي هااذا العصاار 

، لااذلك فااان مااواد وفاماااا مفتل ااة أهمهااا الج اار الااذ  كااان يسااتورد ماان البلاادان الم اااور  
منجوتاااا الج اار كانااا صااغير  الج اام ، كمااا أن النجاااا اسااتعما الفشااب والعااا  بشااكا 

فاااي بااااطن  أصااابجاقلياااا قياساااًا للج ااار ، وقاااد ير اااع السااابب فاااي ذلاااك الاااو تل هاااا عنااادما 
 األرض .

  
 . النحت المجسم : 1

استعما النجاا الم سم في هاذا العصار الج ار بشاكا رئيساي ، وكاناا تما يلاه تم اا     
ومكاااان وضاااعها كناااذور فاااي  األياااد تما ياااا ا فاااراد المتعبااادين مااان فاااالا وق اتهاااا وجركاااة 

المعباااد ، لاااذلك فاااان تطاااور النجاااا الم سااام علاااو أقاااا تقااادير هاااو ساااببه ديناااي ، واتصااا ا 
 التما يا البشرية باآلتي : 

 ساما وعملاا مان اج اار متنوعاة 25-11 يا صغير  تتراوح ما باين مج وم التما
  . 

  كاناااا التما ياااا لر ااااا ونساااا  بوضاااعية وقاااوب موا هاااة للنااااظر ، وقاااد ضاااما
 ا يد  الو الصدور والقدمان أجدهما الو األفر  بوضع سكون تام . 

  تتميااااز التما يااااا ب نهااااا نجتااااا باساااالوب باااادائي فكانااااا السااااطوح فشاااانة والنسااااب
  سم غير مت انسة .  عضا  ال

  لاام ي صااا النجاااا ا طااراب بشااكا تااام فاأليااد   ااز  ماان كتلااة الصااور وكااذلك
 الساقان كانا واجد  وجددهما النجا بفط عمود  فصا بينهما . 

  تما ياا الر اااا عارياة والاارأم فيهاا عليااه فااوذ  تغطياه وشااعر الاذقن طويااا ، أمااا
 في الفصر . تما يا النسا  فارتدا تنوراا قصير  ربطا بإجكام 



 
 :  البارز . النحت 2

اقتصااارا أعمااااا النجاااا الباااارز فاااي هاااذا العصااار علاااو اساااتعماا مااااد  الج ااار ، وقاااد     
استعما النجا البارز كاسلوب لتصوير شعائر دينية مجدد  أو فعالياا من الجياا  العاماة 

عصااار كالعياااد ، وصااارا  ا نساااان ماااع الجيوانااااا الم ترساااة ، لن النجاااا الباااارز فاااي هاااذا ال
 تميز باآلتي :

  اسااتفدم النجاااا أساالوب لبااراز اشااكاا المشااهد وذلااك ماان فااالا رساامها ، وماان  اام
 قشطا األرضية فتبرز ا شكاا ، وكانا أغلب أعماله بهذا ا سلوب .

  . استعما أسلوب النجا الغائر ولكن ب عماا قليلة 

  أساالوب اسااتعما النجاااا اساالوبين فااي نشاار الوجااداا فااي العمااا ال نااي أولهمااا هااو
 ا شرطة األفقية ، وال اني هو نشر الوجداا بشكا جر .

  اسااتعما النجاااا اساالوب مميااز فااي تم يااا ال ساام البشاار  وهااو نجااا الو ااه بشااكا
 انبي ، وكذلك الساقين ، بينما تكون العاين بوضاع أماامي وكاذلك ال اذ  مالصادر 

 سااام والااابطنا ، ويعتقاااد المفتصاااون لن السااابب فاااي ذلاااك هاااو أن رهياااة النجااااا لل
 تكون في أقصو  مالياتها بهذا الوضع . 

  ، لجاااااد ا صااااقيقااااوم النجااااااا ب لذمعظاااام األعماااااا النجتياااااة كانااااا غيااااار مهندمااااة 
 صقاًل بسيطًا  م يترك الباقي بدون صقا . الوا هتين 

  اقتصرا األعمااا الو البعد ال الث مالعماقا مماا يهشار عادم معرفاة النجااا  ناذاك
ا بن م الج م في  ميع أ زا  العماا ال ناي ، وماان بالمنظاور ، لذلك م لا األشكا

 أشهر أعماا النجا البارز في هذا العصر هي مسلة صيد األسود . 

 
 

 ثالثًا. األختام االسطوانية :
يعتباار فاان األفتااام ا سااطوانية ماان ابتكاااراا العصاار الشاابيه بالتاااريفي ، والفااتم عبااار      

سااام وبضاااع 2ساااما وقطرهاااا م214ا باااين معااان فااارز  ذاا شاااكا اساااطواني يتاااراوح طولهاااا مااا
ملمتااارااا وتكاااون م قوباااة طولياااًا يمااار بهاااا فااايط لياااتم تعلياااق الفاااتم برقياااة الشااافت ، أماااا 

 الموضوعاا التي نقشا علو أفتام هذا العصر فكانا : 



 تقديم الهدايا من قيا األشفات الو اإللهة .  .1

 مشاهد صرا  الجيواناا األسطورية مع بعضها .  .2

 مشاهد الصيد .  .3

 مشاهداا ذاا طابع جربي .  .4

 
 فن الفخار :

لن ففارياااا هااذا العصاار عملااا باسااتفدام دو ب ال فااار سااريع الاادوران ، وقااد كانااا     
 ال فارياا في هذا العصر كاآلتي : 

ففاريااااا غيااار ملوناااة ، فشااانة معمولاااة مااان طاااين غيااار نقاااي ومطلياااة بطاااال  لوناااه  .1
 اليومية . أ اصي ، وير ح أنها كانا تستفدم لالستعما ا 

ففارياااااا ملونااااة ، ناعمااااة الملماااام معمولااااة ماااان طااااين نقااااي ومطليااااة بطااااال  مائااااا  .2
لالجماارار زفارفهااا بلااون واجااد أو لااونين أو  ااالث ألااوان علااو اإلنااا  ن سااه ، وتكااون 

 ذاا طابع هندسي كالمقالا المعيناا .

اا زينا ال فارياا ب ساليب مبتكر  منها تطعايم الساطوح ب ج اار متنوعاة األلاوان ذ .3
تصاااميم هندسااية  ميلااة ، أو تزيينهااا بإضااافة أشااكاا جيوانيااة أو نباتيااة علااو سااطح 
اآلنياااة ال فارياااة ب سااالوب النجاااا الم سااام أو النجاااا الباااارز ، لذ تضااااب األشاااكاا 
الم ساااامة بإلصاااااقها علااااو سااااطح اآلنيااااة ال فاريااااة مباشاااار  ، أو نجااااا فار هااااا  اااام 

 تلصق عليها  جقًا .  
 


