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التاريخ  هاقبلهفهوم فنوى   
 

• مفهوم الفن ما لبل التارٌخ إلى جمٌع الفنون التً ٌُشٌر 

كانت موجودة لبل أن ٌبدأ اإلنسان فً توثٌك التارٌخ، 

وتعطً المطع األثرٌة التً تعود إلى عصور ما لبل 

التارٌخ نظرة إلى أصل صناعة الصورة والفنون 

الحرفٌة، ولد شّكل هذا الفن شكالً من أشكال للتواصل 

مع المجموعات اإلنسانٌة األُخرى، كما كان ٌُعبّر عن 

على  والنموشاتنمط حٌاة المبائل لدٌماً، عبر الصور 

سجل  بمثابتةهً تعتبر الجدران، والكهوف المدٌمة، 
.لتوثٌك هذا الحٌاة البدائٌة   



أهمٌة فن ما لبل التارٌخ    
 

• تظهر أهمٌة التعرف على فن ما لبل التارٌخ فً االستدالل على حٌاة من عاشوا تلن المراحل، وفٌما 
:ٌلً توضٌح لبعض أشكال تلن الفنون  

• ٌرى بعض الباحثون أن جزءاً من األعمال الفنٌة التً تعود إلى فترة ما لبل التارٌخ كانت : النموش
لد وضعت فوق بعضها البعض، مما ٌعبر عن رغبة البشر بشعورهم باالستمرارٌة، وٌمكن اعتبار 

. المعابد والكهوف مثاالً على ذلن جدارنالنموش، والرسوم، والهٌاكل على   

• إن صور الحٌوانات التً تعود لما لبل التارٌخ عدٌدة، ولد ساهمت فً التعرف : صور الحٌوانات
على طبٌعة الحٌوانات الموجودة لدٌماً، والتً استخدمها اإلنسان فً حٌاته كالصٌد مثالً؛ ومنها ما هو 

والغزال الضخم، وكانت الخٌول، والخنازٌر البرٌة،  كالماموثموجود حتى الٌوم ومنها ما انمرض؛ 
.واألسمان، والطٌور، والرنة، والثٌران األمرٌكٌة من أكثر الحٌوانات التً تم رسمها فً هذه المرحلة  

• هنان بعض التماثٌل المدٌمة التً تعود لفترة ما لبل التارٌخ منحوتة على شكل امرأة؛ مثل : المرأة 
على جسد المرأة لدٌما    ، مما مكن الباحثٌن من التعرف ولو بشكل تحلٌلً ولندروفتمثال فٌنوس   

• كان إنتاج المزهرٌات المصنوعة من الفخار بداٌة لتطور الصناعات : والمزهرٌاتالفخارٌات 
البشرٌة وصوالً للسٌرامٌن، ولد وجدت دالئل الفخارٌات فً الصٌن ومصر، وأجزاء من وسط 

.وجنوب أوروبا  



التاريخ  هاقبلالفي في عصور   

• تعتبر الكتابة العالمة الفارلة التً غٌرت وجه التارٌخ على  .

امتداده وللبته رأساً على عمب، فمنذ أن بدأ اإلنسان بالكتابة 

والتدوٌن بدأت عملٌة التأرٌخ للحٌاة، وكان اختراع الكتابة فً 

لبل المٌالد تمرٌباً فً سومر وظل التأرٌخ لائماً  3200العام 

عندها بدأ التأرٌخ ، -والدة السٌد المسٌح علٌه السالم إلى أن 

المٌالدي وكانت سنة والدته المباركة هً السنة رلم صفر فً 

هذا التموٌم ، ومن هنا فإن أي عام لبل مٌالده الشرٌف ٌؤرخ 
 بما لبل المٌالد



 

العصر الحجري هو العصر العصور الحجرٌة  

الذي استعمل اإلنسان فٌه الحجارة لصناعة األدوات 

التً سٌستخدمها فً حٌاته، إضافة إلى استعماله 

إٌاها فً تسلٌح نفسه خوفاً من أي خطر لد ٌهدد 

وجوده، واستمر هذا العصر لمدة تمدر بملٌونً 

ونصف الملٌون سنة، وهو ممسم إلى العصر 

الحجري المدٌم والعصر الحجري الحدٌث وأخٌراً 

العصر الحجري والمعادن، حٌث ٌعد المسم األخٌر 

هو المٌم الذي مهد اإلنسان إلى االنتمال إلى الحمب 
.المعدنٌة  



هذه المرحلةة مةن وتمتد قنون اإلنسان في العصر الحجري القديم   •

ألةةةف سةةةنة لبةةةل المةةةٌالد ، ( ۱۳)العصةةةور الموغلةةةة فةةةً المةةةدم حتةةةى 

ولدراسة فنون هذا العصةر البةد مةن دراسةتها فةً ثناٌةا الكهةوف التةً 

اكتشفت الحما ، لةذلن ٌسةمً بعةض المتخصصةٌن فنةون هةذا العصةر 

، وكهةةف  السةةكوكهةةف : ، والكهةةوف كثٌةةرة منهةةا ( فنةةون الكهةةوف)

وف نةةدرس المزاٌةةا األساسةةٌة سةة، و کةةوم، وكهةةف فةةون دي  التةةامٌرا

 .لفنون كل كهف من هذه الكهوف 
 



 : السكوكهف فنون 
وتمتةةاز ( 1940)ٌمةةع هةةذا الكهةةف فةةً فرنسةةا واكتشةةف فٌهةةا سةةنة •

 :الرسوم فً هذا الكهف بالنماط التالٌة 
 .  نفذها اإلنسان البدائً باستخدام أصابعه ونجاحه فً تلوٌنها . 1•
األلةةوان كانةةت بدائٌةةة إذ أن األحمةةر كةةان مةةن دمةةاء الحٌوانةةات . ٢•

واألبةةٌض مةةن الكلةةس واألخضةةر مةةن األكاسةةٌد المتةةوفرة هنةةان فةةً 
( أغصةان األشةجار المتفحمةة)التربة واألسود من الخشةب المحتةرق 

 .والرمادي من الرماد المتخلف من حرق الخشب وهكذا
مواضٌع الرسم تمثل حٌوانات برٌة كالجاموس البري والثٌةران . 3•

الوحشةةٌة ولةةد رسةةمت بشةةكل اصةةطالحً وبحجةةم اكبةةر مةةن الحجةةم 
 .الطبٌعً وبشكل مملوب او عمودي 

اغلب هذه الرسوم ملونةة بٌةد أنهةا لةم تكةن متدرجةة وإنمةا كانةت  .4•
 .توضع بشكل عفوي 

ولٌسةةةت ( لطٌةةةع )الحٌوانةةةات المرسةةةومة كانةةةت بشةةةكل لطعةةةان . 5•
 . غٌربشكل منفرد ولد رسمت بوضعٌة جانبٌة بسٌطة لٌس 

 



 : التاميراكهف . ۱•

 : ٌمع هذا الكهف فً اسبانٌا ومن ابرز رسمات الرسم فٌه  •

( الفٌةل الكبٌةر) كالمةاموثرسم اإلنسان الحٌوانات الضخمة . 1•

 ( .الثور الوحشً) والباٌرزون

رسمت الحٌوانات فةً حالةة حركةة وغالبةا مةا كانةت حركةة . ٢•

 .عنٌفة كالمفز واالنمضاض على الفرٌسة والركض

لم تشكل الرسم تكوٌنا متكامال فٌما بٌنها وإنما كانت عفوٌةة . 3•

 .مبعثرة

تخطٌطات الحٌوانات كانت تعبر عن مهةارة اإلنسةان المةدٌم . 4•

 .فكانت مدهشة بٌد أن األلوان كانت فمٌرة

األلوان كان فٌها تدرج معبر عن الوالعٌة من حٌث التلةوٌن . 5•

 .وهكذا  المهوائًفالتدرج مثال كان و ممتدا من األحمر إلى 
 



 :  کومفان دي  کهففنون •

 :تمٌزت رسوم هذا الكهف الذي ٌمع فً فرنسا باالتً •

 .رسم بعض الحٌوانات بشكل اصطالحً . 1 •

 .التحدٌد بلون واحد. ٢ •

 .للة استخدام األلوان واللجوء إلى الخط بدال عنه . ۳ •

 .التحدٌد باللون األسود أو األحمر أو بالخدوش . 4 •

 .ضعف رسم الحركة . ه •

 .رسم الحٌوانات بشكل لطٌع . 6 •
 



االتاهيركهف   



  السكوكهف 



 
•  المصادر 

• .مادة تارٌخ الفن ,اٌاد  انسام.دمحاضرات   

,زعابً الزعابً ,الفنون عبر العصور    

 شكرا لحسن االصغاء 

•   مع التمدٌر 


