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                           تاريخ فنون العراق القديم                                  

 فنون اإلنسان القديم :

من أجل تكوٌن تصور شامل عن فنون اإلنسان القدٌم البد من معرفة إن اإلنسان قد مر بطورٌن أساسٌٌن ، 

هو عصر الزراع ، حٌث أولهما عصر الصٌد ، حٌث كان اإلنسان ٌكسب قوت ٌومه من الصٌد ، وثانٌهما 

عهد اإلنسان إلى السكن فً تجمعات بدائٌة قرب أرضه التً ٌزرعها وبدأ ٌكسب قوته منها ، أما عن فنون 

اإلنسان القدٌم فان خٌر وسٌلة لدراستها هً دراستها فً إطار العصور الحجرٌة ، وقد سمٌت بهذا االسم نسبة 

ة ، وفً محاضرتنا هذه سنعمد إلى التأكٌد على طبٌعة فنون إلى استخدام الحجر الصلب لعمل أدواته المنزلٌ

 كل طور من هذه األطوار المسماة بالعصور الحجرٌة ..

 إلنسان في العصر الحجري القديم :. قنون ا1

ألف سنة قبل المٌالد ، ولدراسة فنون هذا ( ۳۱وتمتد هذه المرحلة من العصور الموغلة فً القدم حتى )      

دراستها فً ثناٌا الكهوف التً اكتشفت الحقا ، لذلك ٌسمً بعض المتخصصٌن فنون هذا  العصر البد من

العصر )فنون الكهوف( ، والكهوف كثٌرة منها : كهف السكة ، وكهف التامٌرا ، وكهف فون دي کوم ، 

 وف ندرس المزاٌا األساسٌة لفنون كل كهف من هذه الكهوف .سو

 فنون كهف السكو : 1 - 1

 ( وتمتاز الرسوم فً هذا الكهف بالنقاط التالٌة :0491ذا الكهف فً فرنسا واكتشف فٌها سنة )ٌقع ه     

 . نفذها اإلنسان البدائً باستخدام أصابعه ونجاحه فً تلوٌنها .۳

واألخضر من األكاسٌد  . األلوان كانت بدائٌة إذ أن األحمر كان من دماء الحٌوانات واألبٌض من الكلس٢
المتفحمة( والرمادي من الرماد المتوفرة هناك فً التربة واألسود من الخشب المحترق )أغصان األشجار 

 خلف من حرق الخشب وهكذا.متال



. مواضٌع الرسم تمثل حٌوانات برٌة كالجاموس البري والثٌران الوحشٌة وقد رسمت بشكل اصطالحً ۱
 وبشكل مقلوب او عمودي . وبحجم اكبر من الحجم الطبٌعً

 اغلب هذه الرسوم ملونة بٌد أنها لم تكن متدرجة وإنما كانت توضع بشكل عفوي . .9

رسمت بوضعٌة جانبٌة بسٌطة  ولٌست بشكل منفرد وقد( . الحٌوانات المرسومة كانت بشكل قطعان )قطٌع 5
 لٌس غٌر .

 كهف التاميرا :. ۱ - ۲

 ابرز رسمات الرسم فٌه :ٌقع هذا الكهف فً اسبانٌا ومن 

 زون )الثور الوحشً( .كالماموث )الفٌل الكبٌر( والباٌر. رسم اإلنسان الحٌوانات الضخمة 0

 واالنقضاض على الفرٌسة والركض  رسمت الحٌوانات فً حالة حركة وغالبا ما كانت حركة عنٌفة كالقفز. ٢

 فوٌة مبعثرة. . لم تشكل الرسم تكوٌنا متكامال فٌما بٌنها وإنما كانت ع۱

 األلوان كانت فقٌرة. . تخطٌطات الحٌوانات كانت تعبر عن مهارة اإلنسان القدٌم فكانت مدهشة بٌد أن9

. األلوان كان فٌها تدرج معبر عن الواقعٌة من حٌث التلوٌن فالتدرج مثال كان و ممتدا من األحمر إلى 5
 القهوائً وهكذا .

 

 . فنون کهف فان دي کوم : 1 - 3

 تمٌزت رسوم هذا الكهف الذي ٌقع فً فرنسا باالتً :

 . رسم بعض الحٌوانات بشكل اصطالحً .0

 . التحدٌد بلون واحد.٢

 . قلة استخدام األلوان واللجوء إلى الخط بدال عنه .۱

 . التحدٌد باللون األسود أو األحمر أو بالخدوش .9

 ه. ضعف رسم الحركة .

 . رسم الحٌوانات بشكل قطٌع .6



 

 الف سنة ق.م( : 12-8العصر الحجري الوسيط ) .2

وهً المرحلة الرابطة بٌن العصر الحجري القدٌم والعصر الحجري الحدٌث ، فً هذا العصر تم       

اكتشاف آالت الصٌد األكثر تطورا كالقوس والنشاب ، وعمدة اإلنسان فً هذا العصر إلى صٌد الحٌوانات 

زون رنات صغٌرة كون الحٌوانات الكبٌرة الحجم كالماموث والباٌحيىا ٌصٌدوهو بعٌد عنها األمر الذي جعله 

 عددها بشكل كبٌر . قلقد انقرضت أو

 أهم ميزات الفنون في هذا العصر فهي :

 الحٌوانات . موضوعات الرسم كانت مشاهد الصٌد ومطاردة الحٌوانات والصراع بٌن.0

األولى لتحمٌل الشكل الرسوم  فً هذا العصر المحاوالترسمت الحٌوانات فً حالة حركة وقد شهد الرسم . ٢
 تعبٌرا داخلٌا فضال عن الشكل الخارجً .

لكً تؤدي وظائفها كاٌدي  . رسم األشخاص بشكل مبسط واصطالحً مع التأكٌد على رسم أعضاء الجسم۱
 الشخص و أرجله .

 . إن رسوم هذا العصر اقل اتقاق من العصر الذي سبقه .9

 إن الرسوم الملونة استخدمت اللونٌن األسود واألحمر فً تلوٌنها بشكل عام . .5

 

 : االف ق.م( 4 -۸. الفنون في العصر الحجري الحديث )3

إن هذا العصر قد شهد تطورا كبٌرا أدى إلى تغٌر نمط حٌاة اإلنسان مما أثر بشكل بأخر على تطور       

غذاءه بٌده من خالل الزراعة فضال عن  هزجٌالفنون فٌه فبعد أن كان ٌعتمد فً غذاءه على الصٌد أصبح اآلن 

ل اٌجابً على تطور الفنون فً قٌامه بتربٌة الحٌوان والسكن فً جمعات سكنٌة أكبر مما أثر هذا الوضع بشك

 هذا العصروهناك أمر بالغ األهمٌة شهده هذا العصر وهو االنتقال من مرحلة )سٌادة األب( و )سٌادة األم( .

 



 

 أهم ميزات الفنون هي :

اإلنتاج إلى االهتذاء إلى خسنها  . اكتشاف األوانً الى صنعها من الطٌن ثم من الطٌن المشوي اذ دعته وفرة0

 بأواني . .

 قام بتسجيل بعض الوشاهذ على األواني الفخاريت .. 2

 . وضع بعض الزخارف على األوانً الفخارٌة .3

 . إن هذه المشاهد والزخارف ذات عالقة بمعتقداته الدٌنٌة البدائٌة البسٌطة .9

 نفذت النباتات والحٌوانات بشكل اصطالحً .5

 بالسخارف . النسائٌة كانت مالبسها مزٌنة . األشخاص المنفذة كانت بسٌطة والشخصٌات6

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


