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 منهجية دراسات طرز زخرفية

 الشرقاوي السيد فؤاد أحمد داليا  /د أم

 التطبيقية الفنون بكلية الزخرفة بقسم مساعد استاذ

ن طريق عابقين إن تاريخ البشرية المكتوب كبير و يمتد لعصور بعيدة, و قد وصلتنا غالبية أخبار الس مقدمة:

ي ب التحليلألسلوفنونهم المختلفة, لذلك فإن دراسة الفن يجب أن تكون سهلة و ترتبط بالفكر المنطقي عن طريق ا

 ر الجداريالتصوي الطرز الزخرفية وهنا هو, ألنواع الفنون التي اشتملت عليها حضارات السابقين , و ما يعنينا 

 األسلوب طريق عن المحاضرة داخل المعلومة إلى الوصول في الطالب دور و, التاريخية المختلفة في الفنون

 .  التحليلي

 لحفظ بداليميل ل السرد التقليدي للمعلومات التاريخية الخاصة بالفنون و الزخرفة يجعل الطالب مشكلة البحث:

 الفهم و اإلدراك, كما يجعل المعلومات عرضة للنسيان سريعا.من 

حتى  ,عروضةم صور خالل من الموجودة للمعلومات فني نقد و تحليل بعمل الطالب أن يقوم أوال: هدف البحث:

ليم ساسي في تعأ, كهدف دعم و تحفيز العمل اإلبداعي لدى الطالب . ثانيا:إدراكا و ثباتا أكثر المعلومة تكون

 بناء القدرة على التفكير النقدي لدى الطالب. . ثالثا:الفنون 

يدي د التقليفترض البحث أن دراسة األعمال الفنية عن طريق النقد و التحليل بدال من السر فروض البحث:

 للمعلومات يجعل المعلومة أكثر سهولة و تصل بسرعة و تكون مدركة و أكثر ثباتا.

دراسات  فنون ما قبل التاريخ , كنموذج محاضرة من محاضرات مادةجزءا من يتناول البحث  لبحث:حدود ا

 طرز زخرفية, التي يتم تدريسها داخل قسم الزخرفة.

 مصطلحات البحث:

ية الفنون اسم مادة في الئحة قسم الزخرفة , كل :" styels of  decorative studies "دراسات طرز زخرفية

ي و الجدار التاريخ و العمارة و التصويرساليب الزخرفية بأنواعها من  خالل االالتطبيقية, تختص بدراسة 

 ده.الزخارف و النحت في كل الفنون على مدار التاريخ, و مميزات كل طراز و تأثيره على ما جاء بع

 والمجموعات األفراد من إبداعية وآراء أفكار وإنتاج توليد به يقصد" :" Brainstorming "الذهني العصف

 والجاهزية اإلثارة من حالة في الذهن وضع أي.  ومفيدة جيدة واآلراء األفكار هذه وتكون معينة، مشكلة لحل

 للفرد يتاح بحيث ، المطروح الموضوع أو المشكلة حول األفكار من قدر آكبر لتوليد االتجاهات كل في للتفكير

 1i".واألفكار اآلراء كل بظهور يسمح الحرية من جو

فظ بفنون , و يختص اللرية غير متحركةخأعمال فنية مطبقة على سطوح ص :"  parietal artالفن الجداري "

 .التاريخما قبل 

DOI:10.12816/0040797 

 
                                                           

1 http://www.proz.com/kudoz/english_to_arabic/management/3064592-brainstorming.html 
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 .عمال التي يمكن حملها: يشمل األ" mobiliary art الفن المحمول"

 

 لكهوفعلى جدران ا هو أي لوحة ملونة بأصباغ تلوين ": cave painting في الكهوف" الجداري التصوير

 : هو أي لوحة مرسومة و غير ملونة." Drawing "رسم

 , بغض النظرخطوط على سطح جدار حفرأو  نقش": هي أي لوحة مرسومة عن طريق ال Engraving "حفرال

 إذا كانت ملونة أو غير ملونة.

ة ")جاء من الكلمPetroglyphs : في فنون ما قبل التاريخ فإن مصطلح "" Petroglyphs النحت الحجري"

رسومة " و تعني ينحت( , و هو يستخدم ليصف أي لوحة م glyphein " و تعني حجر, و " petra اليونانية "

 الخدش أوالنقش أو النحت أو الحفرأو بأي أسلوب آخر.على سطح حجري عن طريق 

 rockو المنحوتات الصخرية" " engravings " و الحفر " cupulesالكيوبيول")هذه المجموعة تشمل 

carvings") 

 -مصطلح "الرسومات الملونةفإن في فنون ما قبل التاريخ, ":  Pictographs " ةالملون اتموالرس

Pictographs  أوpictogram  " (و الذي جاء من الكلمة الالتينية" pictus التي تعني التلوين, و " " و 

graph/gram  و هي تعني مرسوم أو مكتوب( هذه الكلمة تصف الصورة أو العالمة أو الرمز, هذه العالمات "

 ابتكرت من أجل وصف بعض األفكار أو المعلومات.

الحفر و "cave painting (monochrome or polychrome) "ة لوحات التصويري)هذه المجموعة تشمل ال

 hand stencils " األشكال المرسومة ",rock engravings (painted or unpainted) لحجر "على ا

(handprints or palm-prints)" الرموز و العالمات ك او المكتوبة" abstract symbols". 

بالتالي والنحت هو شكل من أشكال الفن الذي يمكن حمله،  ":  Prehistoric Sculpture نحت ما قبل التاريخ"

 شيوعا.هو أقل لذلك هو أكثر عرضه للتدمير أو للفقدان، و 

ت أو ل حيواناأشكافينوس، وأشكال مختلفة من تماثيل التماثيل الصغيرة الطوطمية المعروفة باسم ) و هو يشمل 

من العاج و " therianthropic ivory carving" آلهة ونحت  " zoomorphic آلهة في صورة حيوانات "

 و النحت البارز(، هي منحوتات تجمع بين أجساد الحيوانات مع البشر

 ":  Megalithic art -الحجارة الضخمة" ما قبل التاريخ الذي يحتوي على فن

بعا طارز و يشتمل على استخدام حجارة ضخمة, مثل : الحفر و النحت البو هو يقدم أي نوع من النشاط الفني 

مثل ضخمة رة الالعمارة ذات األحجار الضخمة, و هي ال تشمل الشكال الفنية المحمولة الموجودة في محيط الحجا

طة صخور بيولوجية أو أي أعمال أخرى مرتب الفخار، وأنواع من العاج نحت أو الخشب نحت، وهلم جرا

 تيبات الحجارةبتر
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لكؤوس هي غير وظيفية على شكل كوب المنخفضات وجدت على سطح الصخور التي  ":Cupulesالكيبيول"

المات سطح الصخور في مواقع الكوبيول عادة ما يظهر ع .يتم إنشاؤها من قبل عدد من الضربات البشرية

هي ف .اةض األحيان من عالمات أدمجهرية من قرع، مثل جزيئات المواد سحق، كدمات السطح، وعالمات في بع

 .النوع األكثر شيوعا من صخري في العالم

 محاور البحث: 

 الجانب التاريخي للعصف الذهني, و تعريفه و خطوات تطبيقه كأسلوب تعليمي.المحور األول: 

 الخطوات العملية و التطبيقية داخل المحاضرة.المحور الثاني: 

 تاريخيا و تعريفيا:العصف الذهني المحور األول: 

ة لحل العصف الذهني كوسيل "  Alex Osborn، طور اليكس أوسبورن "1939: في عام تاريخ العصف الذهني

ظف على أوسبورن كان شريكا في وكالة إعالنية، و كان محبطا بسبب عدم قدرة المو .المشكالت اإلبداعية

ى هذه المشكلة، وردا عل إعتمادا على كفءة المنتج فقط..والمنتجات تسوق من تلقاء نفسها, تطوير أفكار إبداعية

 نوقد الحظ أ  بدأ أوسبورن استضافة مجموعة من العاملين في التسويق في مكان واحد للتعاون في خلق األفكار,

" Alex Osbornنشر"  نوعية وكمية األفكار المنتجة كانت أكبر بكثير من تلك التي ينتجها الموظفين األفراد

 ذا الكتاب عظيمهوقد لقى  .المشكالت حلفي  الذي ذكر فيه األساليب اإلبداعية ،(1953) لخيال التطبيقياكتابه 

خاللها  "وهي طريقة تحاول المجموعة من : تعريف أوزبورن للعصف الذهني .األثر في األوساط األكاديمية

 " .ألفكار ساهمت بشكل عفوي إيجاد حل لمشكلة محددة من خالل تجميع قائمة

 : قواعد أوسبورن لجلسات العصف الذهني

 ال يسمح بالحكم على األفكار, الحقا. -1

 يتم تشجيع األفكار الغريبة , و التي يمكن أن يتم تنقيتها فيما بعد. -2

 من األفكار )الكمية الكبيرة تؤدي إلى الجودة(رة يفضل الكمية الكبي -3

 2يجب على األعضاء بناء األفكار على أفكار بعضهم البعض )يجب أن يقترح األعضاء تحسين الفكرة(  -4

 : األفكار عصف كتاب تعريف العصف الذهني من

 تولّد ميةوالك المطروحة، األفكار على حكم أي إصدار تأجيل: هما أساسيين مبدأين على األفكار عصف يعتمد

 أي طرح لىإ تهدف حرة عمل جلسة في واإلداريين العمال من مجموعة اجتماع على التقنية هذه "تقوم. النوعية

 تجمع. عضاءاأل قبل من طرحها تم التي األخرى األفكار تقويم و بالمناقشة التعرض وعدم بالبال تخطر أفكار

 .تنفيذها قصد للعملية المستمر التحسين عملية في تساهم التي البناءة األفكار

 

 

                                                           
2   http://case.edu/artsci/engl/emmons/writing/assignments/Hyde_Brainstorm.pdf 
 

http://case.edu/artsci/engl/emmons/writing/assignments/Hyde_Brainstorm.pdf
http://case.edu/artsci/engl/emmons/writing/assignments/Hyde_Brainstorm.pdf


 لعدد الثامن ا                            مجلة العمارة والفنون                                                                     

4 
 

 :األفكار عصف قواعد

 :. المتولدة لألفكار النقد تجنب ضرورة  -1

 : نوعها يكن مهما األفكار بكل والترحيب التفكير حرية  -2

 : المطروحة األفكار كمية زيادة على التأكيد  -3

 3": وتطويرها اآلخرين أفكار تعميق  -4

 تطبيق لطريقة العصف الذهني في استخراج المعلومة األساسية

 : الذهني العصف طريقة الستخدام المتسلسلة الخطوات

 الطريقة قواعد ويشرح العصف موضوع المدرب يحدد -1

 البعض من المساعدة يطلب وقد لوح يوفر أو لوحة المدرب يثبت -2

 الالزم الوقت المدرب يحدد -3

 هي كما الجمل أو الكلمات وتدون العصف يبدأ -4

 الجميع مشاركة من المدرب يتأكد -5

 بصلة للموضوع تمت ال التي والجمل والعبارات الكلمات شطب مرحلة وتبدأ العصف ينتهي -6

 والمضمون بالمعنى المتشابهة والعبارات الكلمات تولف -7

 أهميتها تسلسل حسب والعبارات الكلمات إليها وتنقل جديدة لوحة توضع -8

 نهائي بشكل والمثبتة المستخلصة والجمل والعبارات الكلمات مناقشة تبدأ -9

                                                           
3 http://www.proz.com/kudoz/english_to_arabic/management/3064592-brainstorming.html#6889238 

   األفكار عصف تابك -. اإلدارية القيادة مجال في" األفكار عصف" عنوان تحت األول كتابه الحيزان عبدهللا بن عبدالرحمن األستاذ أصدر    

 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_arabic/management/3064592-brainstorming.html#6889238
http://www.proz.com/kudoz/english_to_arabic/management/3064592-brainstorming.html#6889238
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 المحور الثاني: الخطوات العملية و التطبيقية داخل المحاضرة.

 اسلوب المحاضرة: 

تجاوز ذي ال يعلى جهاز البروجيكنور, و يحدد األستاذ الوقت الالزم و اليتم عرض مجموعات من الصور  :أوال

 العشر دقائق, و يتأكد من مشاركة الجميع.

          

          

       

                

 على أساس مشترك بين صور كل مجموعة. يقوم الطالب بتصنيفها في مجموعات ثانيا:

نتمي لنوعية و يعطي كال منهم مجموعة الصور التي ت, مجموعات ألربعة الطالب بتقسيم األستاذ يقوم ثالثا:

 متقاربة, و يحدد الوقت الالزم و الذي ال يتجاوز الربع ساعة.

لهذه المجموعات عامة يقومون بوضع عناوين  .بسيطة بكلمات منفردة لوحة كل بوصف مجموعة كل تقوم رابعا:

 و عنوان منفرد لكل لوحة
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 ربية ولح العلمي بالعيتم عرض المصطمناقشة الجمل المستخلصة, و ينتهي العصف  و تبدأ مرحلة خامسا:

 اإلنجليزية

 يعرض األستاذ التوثيق العلمي للوحة , حتى يعرض الجانب التاريخي لها. سادسا:

 -شرح الطالب:

 على حجر. حفر  -المجموعة األولى:

         

 "4كل"ش        "       3شكل"                    " 2شكل"                      "1شكل"          

 حفر دقيق به تلخيص بشكل زخرفي و به تمكن من األداة المستخدمة ":1شكل"

 حقر ألشكال ملخصة و معبرة عن وضع الثوران في حالة قتال. ":2شكل"

 واضحة ال تدل على معنى واضح. حفر بسيط بأداة ":3شكل"

أنه بنطباع حفر شديد البساطة يحتوي شكال زخرفيا يهدف إلى شغل الفراغ بدون دقة, مما يعطي اال ":4شكل"

 لبدائية.ربة افها التعبير و التججديد في استخدام األداة , باإلضافة إلى أنها مجرد أداة غير متخصصة , هد

 با كهوف.على الجدران و التي هي غال:  المجموعة الثانية: لوحات الرسم و التصوير

       

 "8كل"ش           "    7شكل"              "  6شكل"     "             5شكل "           

 رسم بلون واحد على حجر": 5شكل"

 , "استنسل"طبع اللون حول اليد البشرية ":6شكل"

 رسم ملون على حجر ":7شكل"

 رسم أثر األصابع. ":8شكل"
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 التماثيل المنحوتة: المجموعة الثالثة

         

 "13كل "ش         "12شكل"          "     11شكل"              "10"                شكل"9شكل"        

 حجارة توحي بشكل انسان ":9شكل"

ي األيد نحت حجري يمثل جسد امرأة, مع التركيز على مظاهر األنوثة و غض النظر على الرأس و ":10شكل"

 و باقي تفاصيل جسم اإلنسان.

 نحت بارز يمثل امرأة و تتضح اليد و تفاصيلها. ":11شكل"

 .رمزي و تجريدي شكل له حجري نحت: "12شكل"

 سم و وضع بشري.أيدي حيوان على ج نحت على المعدن يمثل ؤأس و ":13شكل"

 : آثار ما قبل التاريخ و التي تحتوي على حجارة ضخمةالمجموعة الرابعة

         

 "17شكل"           "  16شكل"            "      15شكل"              "     14شكل"       

 أعمدة فرعونية تتكون من تراصفات حجرية تشكل المعبد.": 14شكل"

 ضخمة أمام بوابة حجرية قديمة, و بها زخارف.حجارة  ":15شكل"

 بناء ضخم على مساحة واسعة. ":16شكل"

 .على حجارة كبيرة تمثل جزءا من تراصف حجري قد يكون لمبنى كبيربارزة نقوش زخرفية  ":17شكل"
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 بعد انتهاء مراحل العصف الذهني.و يكون التعقيب: 

 المجموعة األولى: 

قبل الميالد, لبقر وحشي مستلقي. مثال للفن الصخري  8000الى  7000حفر على حجر منذ عام  ":1شكل"

و يظهر هنا قدرة  ".Tin Taghirt, Tassili n'Ajjer" على كهف "   Mesolithic rock art"4الميزوليتي

إلضافة إلى قوة التعبير الفنان التي وصلت ألى حد التمكن من استخدام اآللة و القدرة على التلخيص و الزخرفة با

عن نوع و وضع الحيوان المصور, مما يدل على أهمية الحيوان في حياته حيث كان يعتمد على الصيد في كسب 

 رزقه, كما أنه كان محاطا بالطبيعة البكر التي استمد منها حب الزخرفة و التعبير القوي.

قبل الميالد, يمثل الشكل: اشتباك لوعلين  17200منذ عام   " Roc de Sers"حفر على جدار كهف ":2شكل"

. أيضا "the Solutrean era "5من العصر الحجري القديم, مثال جميل للفن الجداري من العصر السوليتاري

حة هنا موضوع الصيد الذي شغل بال المصور منذ القدم, و هذا العمل هو لمرحلة أسيق من التي قبلها, تظهر اللو

ة, و لكن األشكال أكثر بساطة في التعبير عن المشهد, الحفر هنا عميق و أكثر ميال لفنان على استخدام اآللقدرة ا

 للتجسيم.

 ,Bhimbetka, Madhya Pradeshنحت نصف دائري و حفر متعرج على جدار كهف كبير  ":3شكل"

India"" :يمثل أقدم فنون العالم, منذ (c.290,000-700,000 BCE.)  الحفر موضوعا ما, و لكنه ال يعكس

 يوضح التجارب و الخطوط و المحاوالت القديمة الكتساب مهارات ممارسة الفن بالحفر بأدوات غير معروفة.

قبل الميالد, شرق مدينة  70000, حوالي "Blombos"نقش على حجر أصفر, لجدار كهف  ":4شكل"

"Capetown بكرة الم كبرى بأفريقيا. يظهر به المحاوالت" في جنوب أفريقيا, فن مبكر في جنوب الصحراء ال

 يطة.في استخدام اآللة البسيطة, كما تظهر بدايات الفكر الزخرفي في ملئ الفراغ بأشكال هندسية بس

 -"يحفرو المصطلحات العلمية التي يمكن أن ترتبط به, مثل: "حفر على حجر" يربط األستاذ بين وصف الطالب

carve to - glyphein"  حجرو"- stone- petra"و هو باليونانية المصطلح المعروف . Petroglyphs 

مرسومة على سطح حجري عن طريق الخدش أوالنقش  . و هو يستخدم ليصف أي لوحة" أي النحت الحجري"

 أو النحت أو الحفرأو بأي أسلوب آخر.

 rockوتات الصخرية"" و المنح engravings و الحفر " " cupules)هذه المجموعة تشمل الكيوبيول"

carvings)" 

 ؟" Rock Art"هل يمكن اعتبار هذه المجموعة تنتمي إلى  ثم يسأل األستاذ :

 " ؟Parietal Art" هل يمكن أن تنتمي هذه األعمال للفن الجداري

                                                           
 بين الفن الباليوليثيك و النيوليثيك. الفن الميزوليتي هو المرحلة الوسطى في العصر الحجري القديم 4

" Mesolithic rock art ": denoting the middle part of the Stone Age, between the Paleolithic and Neolithic. 
 

-000،21 حوالي إلى تاريخها يرجع. اإليبيرية من وأجزاء فرنسا غرب وجنوب وسط من العليا القديم الحجري العصر ثقافة على الفترة السوليتيرية: تدل 5

 .المجدلية وقبل أوريغناسيان بعد مضت، سنة 18،000

" the Solutrean era": an Upper Paleolithic culture of central and southwestern France and parts of Iberia. It is dated to 
about 21,000–18,000 years ago, following the Aurignacian and preceding the Magdalenian. 
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 المجموعة الثانية: 

 " "  CaveChauvet" تتشوفيمن كهف  تصوير، ,(الميالد قبل 25-00030) حيوانات متصارعة ": 5شكل"

Vallon-Pont-d'Arc, France ". 

 لسببين اكبير والنقوش، واللوحات التاريخ، قبل ما لرسومات ما عرضه جانب إلى تشوفيت، كهف اكتشاف وكان

 أنواع وكانت. كبيرة كمفاجأة جاء إلنشاءها، المستخدمة الفنية والتقنيات الصور محتوى من كل أوال،. رئيسيين

 عادية غير تمثيلها تم التي الحيوانات

 السابق يف كانت الحجري العصر في تصويرها تم التي األنواع معظمو هو األسود, اللوحة مرسومة بلون واحد 

ال يتم  – خطورة أكثرما هو  الحيوانات فمن تشوفيت، في ذلك، ومع. الطعام على للحصول صيدها تم حيوانات

ره بها. لبيئة و تأثلمما يدل على تطور اإلنسان في تعامله و رؤيته  .الصور غالبية تمثل و هي -اصطيادها للغذاء

 روالمنظو يلوالتظل الرسم من تطورا أكثر تقنياتو الجديد في هذا الكهف هو اسلوب الرسم, و الذي يظهر فيه 

 تتكون وقوية كيةالدينامي التركيبات من العديد تشوفيت يحتوي لذلك، ونتيجة بهم الخاصة الجداريات في والتكوين

 عضب أيضا وهناك. الكهف و استدارات جدران مالمح مع لتناسب وترتيب بمهارة تنفيذها متعددة صور من

 ال  .الرئيسي الفنان واحد، قبل من رسمت الفحم رسومات من كبيرة كمية أن إلى تشير األدلة

"  Aurignacianإسبانيا, "الميالدقبل  300" ،.37كهف إل كاستي أحمر اوكر, إستنسل اليد، داخل،": 6شكل"

. 6"cultureقبل  00039"إلى وهو يرجع  .من العصر الحجري القديم المبكر ونمن أقدم الفن هذه العالمات

 وهذا يجعل العمل مصنف كأقدم األعمال الفنية التي تنتمي للفترة األورجانيسية .."الميالد

 على البقع اللونية العفوية.هنا يوجد بدايات التلوين , و هو بشكل بسيط يعتمد 

كهف ألتاميرا , رأس تصوير على جدار  ," Parietal Art" 7"Magdalenian artفن جداري " ": 7شكل"

أدوات للتلوين , كما هنا يظهر التلوين و لكن باسلوب به تقنية و استخدام قبل الميالد,  15000,ثور أمريكي

 يتضح االهتمام بالتفاصيل.

متر تحت  Koonalda Cave   ,"70"بدائية لألصابع على حجر جيري طري, كهف كونالداأخاديد ": 8شكل"

قبل الميالد, تعد من الفنون المبكرة في القارة  18000يرجع تاريخه إلى ", .Nullarbor Plain سهل نوالربور"

و قد انتشرت هذه العالمات التي لم نصل بعد لمعناها , قد انتشر في جميع أنحاء العصر الحجري  األسترالية.

", و هنا تظر البداءية الشديدة في العالمات, فال يظهر أثر آللة سوى the Upper Paleolithic "8القديم المبكر

 الكهوف في الظروف الخطرة.ربما شكلت وسيلة لالتصال أو اإلرشاد عن الطريق في داخل  عالمات اليد.

                                                           
6  "Aurignacian culture" :إلى األماكن معظم في مؤرخة وهي. األدنى والشرق أوروبا في العليا القديم الحجري العصر الثقافة من األولى لمراحلا 

 35000ي أوروبا, يرجعون إلى الحديث ف رجال الكرومانيون "و هم أقرب شكل من أشكال اإلنسان مع ويرتبطقبل الميالد  سنة، 29،000-34،000 حوالي

 .سنة قبل الميالد"

" Aurignacian culture": the early stages of the Upper Paleolithic culture in Europe and the Near East. It is dated in most 
places to about 34,000–29,000 years ago and is associated with Cro-Magnon Man. 

7 "Magdalenian art :"وتتميز. مضت سنة70001 -15000 حوالي إلى تاريخهايرجع  و سولوتران بعد أوروبا، في المتأخر القديم الحجري العصر قافةث 

 .للغاية ةالمتطور الكهف ونوفن ن،ووالقر العظام من دواتاأل بمجموعة

the final Paleolithic culture in Europe, following the Solutrean and dated to about 17,000–11,500 years ago. It is 
characterized by a range of bone and horn tools, and by highly developed cave art. 

8 "the Upper Paleolithic" :البدائية الحجرية األدوات استخدام تم عندما سنة، مليون 2.5 حوالي ودائم الحجري، العصر من األولى المرحلة. 
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الرسومات "أي   "sPictograph": الرسم على جدران الكهوف, , و المصطلح العلمي  يربط األستاذ بين

 ".الملونة

 الرسومات" مصطلح فإن, التاريخ قبل ما فنون فيتمثل هذه المجموعة الرسم أو التصوير على جدران الكهوف, 

, التلوين عنيت التي و"  pictus" الالتينية الكلمة من جاء الذي و" )  pictogram أو Pictographs -الملونة

 ذهه, الرمز أو العالمة أو الصورة تصف الكلمة هذه( مكتوب أو مرسوم تعني هي و"  graph/gram"  و

 .المعلومات أو األفكار بعض وصف أجل من ابتكرت العالمات

",أو pariatal artهل يمكن إعتبار هذه األعمال تصوير جداري على جدران الكهوف" :األستاذ  ثم يسأل

 " parietal art ",أو فنون جدارية"paintingتصوير"

"و cave painting (monochrome or polychrome) ")هذه المجموعة تشمل اللوحات التصويرية 

 hand "األشكال المرسومة ", rock engravings (painted or unpainted) الحفر على الحجر "

stencils (handprints or palm-prints)" " او المكتوبة كالرموز و العالمات abstract symbols." 

 المجموعة الثالثة: 

Venus of Berekhat Ram, Prehistoric Sculpture " ," 230,000 " فينوس بريخات رام ":9شكل"

to 500,000 BCEثالثة "تم اعثور عليه في حفريات مرتفعات الجوالن بين سوريا و اسرائيل, يعرض النموذج 

. اإلنسان جسم مظهر تعطيه والتي الحافة، حاد حجر صنعت عن طريق و التي األخدود، مثل الشقوق من أكثر أو

 من اثنين حين في ،(الرأس إلى مشيرا) حصاة من أضيق نهاية يطوق الذي العميق األخدود هو واحد شق

 ولكن الطبيعة من عمل ليست الشقوق هذه أن تؤكد األخيرة المجهرية األبحاث. الجانبين إلى مقطعة األخاديد

 .الحجري العصر عمل فن بالتأكيد هو الحجر أن إلى مشيرا االصطناعي، للتدخل نتيجة

  Upper"متأخرال القديم الحجري العصر من تمثال أي على تطلق تسمية هو المصغر فينوس تمثال ":10شكل"

Paleolithic"، الجرافيتي التاريخ من لفترة عودالتمثال ي" Gravettian Art-24,000-22,000 BCE"  

ثوية مع هر األنإمرأة بدينة, يركز على المظاالنموذج المثالي لتمثال فينوس المنتمي للعصر الجرافيتي, يصور 

 ". mobiliary art و هو من بين أقدم فنون الدانمارك. " األطراف.تجاهل الرأس و 

في جميع التماثيل فينوس وجدت  تنتمي إلى سلسلة من, Venus of Laussel (c.23,000 BCE) ":11شكل"

 أشكال 6األحمر األوكر، فينوس لوسل واحدة من اللون ب بوصة، وزين 17.7يصل طوله إلى  .أنحاء أوروبا

ن الحجر الجيري، والعمل ليس محموال، وبالتالي يصنف على أنه فن محفورة على كتلة كبيرة قائمة بذاتها م

كباقي المجموعة و التي تكون كل صورها من الفن ;."mobiliary art ، بدال من "" parietal art "جداري

في البداية، فإنه يصور  .المحمولة من الخصائص األيقونية مع فينوس ومع ذلك، فإنه يشارك عدد  .المحمول

وباإلضافة إلى ذلك،  .أيضا واألرداف إلناث عارية، مع ثدي متدلي والوركين كبيرين بشكل مبالغ فيهشخصية ا

ومع ذلك، على عكس التماثيل األخرى، فإن فينوس لوسل لديه  .قدم ه ال يوجد لديه مالمح للوجه، وال يوجدفإن

                                                                                                                                                                                                    
the Upper Paleolithic": the early phase of the Stone Age, lasting about 2.5 million years, when primitive stone 
implements were used. 
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ربما قرن  ائن,حمل كوضعت يدها اليسرى على بطنها، في حين يدها اليمنى ي .أيدي واضحة واألصابع واضحة

 .ثور

 قبل 5500-6300) فير ليبنسكي من. اإلنسان و السمكة هجينصخرة منحوتة كبيرة تمثل  ": 12شكل"

 الحفريات في نوعها من فريدة منحوتة عشر سبعة اكتشاف تم (.صربيا) فير ليبنسكي متحف من(. الميالد

. النهر لهةآل زترم قد ذو مقام رفيع شخصيات كانوا أنهم إلى يشير الموقد من بالقرب المنحوتات وجود. األثرية

"  Anthropomorphic Figures," في ماب المواد، من واسعة مجموعةب . نحتتالتاريخ قبل ما مجسمة تماثيل 

 نسبيا غيراص معظمها وكان. الكثير وغيرهم ، البرونز و والرخام الطينو  الرملي الحجرو  والخشب العاج ذلك

 العديد إنف كبيرا، اختالفا تختلف التفسيرات أن من الرغم على الشخصي لالستخدام مصممة تكون فقد ثم ومن

 الدينية المعتقدات و األساطير يعكس مما توتيمية، أو طقسية أهمية لها البشرية شبه أو البشرية المنحوتات هذه من

 .والمجتمعات للقبائل

 "  ثور راكع يحمل وعاءا.Kneeling bull holding a spouted vesse"l ":13شكل"

 غرب جنوب: الموقع ",قبل الميالد Elamite-Period: Proto  " ."3100-2900"9إالميت القديمة : الفترة

 .""x 6.3 x 10.8cm 16.3و لونه فضي, و أبعاده : متوسط. عمل معدني حجمة إيران

 من اغريب مزيجا يظهر مفتتا، و وعاءا ويحمل مطروق بنمط مزين رداء يرتدي الصغير، الفضي الثور هذا

 نكا. بالحوافر هيتنت والتي البشريتين، الكتفين واضح مع بشكل يلتقي الكبير العنق. والحيوانية البشرية الصفات

 على , ولكن عيةالطبي للقوى رمزا ربما تكون إالميت،-بروتو فن في شائعا البشرية المواقف في الحيوانات تمثيل

 وتشير. مؤكدة يرغ الصغيرة التحفة هذه وظيفة تزال ال. الخرافات أو الخرافية األدوار في الحال هو كما األرجح

 .حفل وأ طقوس من كجزء ربما عمدا، دفنه تم أنه الشكل على الملصقة عليها العثور تم التي القماش آثار

نت تعكس , و هو أشكال الحيوانات, و التي كا "Animal Figures اخرا من أنواع النحت "يمثل الشكل نوعا 

ي فالدينية  داتهمنظام حياتهم و اهتماماتهم في تجمعات الصيد, و ربما كانت ألسباب رمزية أو طوطمية تمثل معتق

 تلك الفترة.

 أو للتدمير عرضه أكثر هو وبالتالي حمله، يمكن الذي الفن أشكال من شكل هو النحتيستنتج األستاذ مما سبق: 

 هو و " Prehistoric Sculpture"نحت ما قبل التاريخ""المصطلح العلمي .شيوعا أقل هو لذلك و للفقدان،

 من مختلفة وأشكال ،" Venus Figurines "فينوس تماثيل باسم المعروفة الطوطمية الصغيرة التماثيل يشمل

 therianthropic ivory"  آلهة ونحت"  zoomorphic"  حيوانات صورة في آلهة أو حيوانات أشكال

carving "و النحت البارز (البارز النحت و البشر، مع الحيوانات أجساد بين تجمع منحوتات هي و العاج من ,

 "  Primitive Reliefsالبدائي"

                                                           
 الثقافية المنطقة من جزءا سوزا، في عاصمتها كانت التي إالم، كانت" تقريبا 2000 عام حتى الجديدة اإلمبراطورية هذه استمرت"إيالميت القديمة:  9

 ".بالسومرية صلة ذات أنها يبدو ال اإليالمية لغة أن من الرغم على النهرين بين ما بالد - السومرية

"Proto-Elamite":"This new empire lasted until roughly 2000. 
"Elam, whose capital was at Susa, was a part of Sumerian-Mesopotamian cultural region although the Elamite language 
does not seem to be related to Sumerian." 
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 mobiliaryوالفن المحمول "" rock art" و فنون الحجارة "sculptureفن النحت "  يربط األستاذ بين:

art ,جزء من هذه المجموعة هو حفر بارز أو غائر"". كذلك parietal art و الذي ينتمي للفنون الجدارية, و "

 ". mobiliary art الجزء األغلب و األعم هو التماثيل الصغيرة المحمولة"

 المجموعة الرابعة:

 The colossal columns " األقصر بدامع مجمع في الكبيرة هيبوستايل قاعةل  الضخمة األعمدة": 14شكل"

of the huge hypostyle hall at the Temple complex at Luxor. Built c.1370 BCE." .بنيت 

c.1370 يتضح هنا البناء الضخم و الحجارة الضخمة المكونة ألجزائه. .الميالد قبل 

  Neolithic"10الحديث الحجري العصر"   NewgrangeEntrance to " نيوغرانج إلى مدخل ":51شكل"

". تصميمات . Meath"11واحدة من أهم آثار الحجارة الضخمة لمدينة ", .BCE 2900-3300ممر القبر, ". "

  the"" في العصر الحديدي Celtic art"12لولبية معقدة على حجر و التي أصبحت سمات مشتركة للفن الكلتي 

Iron Age " المسيحي المبكرثم العصر " the early Christian era." . 

 يتضح هنا الحفر و الزخارف على احجام ضخمة من الحجارة.

 ,Zuschen Tomb Stone Cist " مقبرة سوتسشن, تابوت قديم أو غرفة دفن حجرية": 16شكل"

Germany. Neolithic Wall Carvings . ," .عصر حجري حديث, نحت على جدار 

 .محفورة على الحجر بأدوات بدائية و بطريقة بسيطة و غير منتظمة تظهر الرسومات

 ,Gobekli Tepe Mesolithic Site " موقع مرحلة ميزوليثي بتركيا تيب، غوبيكلي،": 17شكل"

Turkey..العصر الحجري القديم ," 

 ." megalithic Stone Age art "", فن الحجارة الضخمة"نموذج مبكر من  .لحيوان بارز نحت

 األدوات.نحت بارز يظهر به التصميم و القدرة على التلخيص و الميل الزخرفي و التمكن من 

 megalithic فن الحجارة الضخمة" يوضح األستاذ ماهية النوع األخير من فنون ما قبل التاريخ و هي:

Stone Age art  هو يشمل كل نشاط فني يحتوي على ", هو النوع الرابع من أنواع فنون العصر الحجري, و

, 16, 15, 14, كما في األشكال السابقة"النحت البارز و الحفر و أي عمارة ذات حجارة ضخمةكحجارة كبيرة 

17" . 

                                                           
 .المصقولة أو األرضية الحربية واألسلحة األسلحة تسود عندما الحجري، العصر من األخير الجزء : " Neolithic"  الحديث الحجري العصر 10

the later part of the Stone Age, when ground or polished stone weapons and implements prevailed 
11 Meath. :نافان بلدة، لينستر؛ مقاطعة في أيرلندا، جمهورية من الشرقي الجزء في مقاطعة وهي. 

a county in the eastern part of the Republic of Ireland, in the province of Leinster; county town, Navan. 
12 "Celtic art :"الويلزية، االسكتلندية، الغيلية األيرلندية، وتشمل األوروبية الهندية العائلة من فرعا تشكل التي لغاتهم، أو بالكلت يعود لما له صلة 

 .الغول مثل الرومانية قبل المنقرضة اللغات من والعديد الكورنيش، مانكس، البريتونية،
relating to the Celts or their languages, which constitute a branch of the Indo-European family and include Irish, Scottish 
Gaelic, Welsh, Breton, Manx, Cornish, and several extinct pre-Roman languages such as Gaulish. 
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و هذا الشكل من الفن هو بداية عمل هياكل معمارية بعد ثقافة الصيد التي انتشرت في العصر الحجري القديم, 

العصر الحجري الحديث, تقطيع الحجارة و تشكيلها و نقلها ثم تجميعها بجوار بعضها بداية ثقافة االستيطان في 

طنا أو أكثر, عمل مجموعات معقدة من الدعامات  30بدون أسمنت أو مواد الصقة , و تصل أوزانها إلى 

ق خط و التي تصنع عن طري "Taula - a 'T' shapeالتوال" , و استخدام المالمح المعمارية مثلعمودية ال

و هو عبارة عن توازي  "Trilithonالتريليثون"عمودي مستقيم من الحجارة و الذي يتعامد مع اآلخر, كذلك 

 إثنان من الحجارة المستقيمة, و التي يعتليها عتب أفقي, كل ذلك كانت السمات المشتركة في العمارة الميجاليثية.

 من العمل تجعل خ و التصنيفات األخرى التي يمكن أنالنوع الرابع من فنون ماقبل التاري :يربط األستاذ بين

 الواحد عدة تصنيفات كلها صحيحة.

 ": rok art " و فنون الحجارة ",pitroclyph " و الحفر"  sculpture "النحت 

 "النحت و يبدأ , و هو موجود على جدران الكهوف ," petroglyph " حفر ما قبل التاريخاالقدم هو 

sculpture  " الوسطى في الفن الحجري القديم مرحلة الفي "Mesolithic rock art"   بما فيهم الحفر على

 ". Megalithic Art " في مرحلة الميجاليثيك " pitroclyph " الحجر

 على الصخور. و التي مارسها االنسان في ما قبل التاريخشمل كل الفنون , فهي ت"rok art فنون الحجارة "اما 

فر : الحهو مصطلح أكثر شمولية في مجال فنون ما قبل التاريخ, فهو يشمل الثالثة أنواع الرئيسية و هي

"pitroclyph" و التصوير ," Pictographs"  و فنون الحجارة الضخمة ," Megalithic Art"  و التي

 تنطوي على ترتيب الحجارة.

 النتائج: 

و  صنيفهاتحتوي الكثير من المصطلحات العلمية الخاصة بها, مما يجعل تفنون عصور ما قبل التاريخ  -1

رك ي يشادراستها غاية في الصعوبة, لذلك فإن البحث عن أساليب جديدة في التدريس , خاصة تلك الت

 فيها الطالب بالتفكير و التصنيف, يجعل استيعابها أكثر سهولة من طرحها المباشر.

 مت عليها عدة أنواع من الفنون, ارتبطت جميعها بالحجارة.خامة أساسية قاالكهوف  كانت -2

أة في المر سيطرت تماثيل فينوس على فنون النحت في ما قبل التاريخ ألسباب متعددة منها التعبير عن -3

 كثير من األحيان و في أحيان أخرى كانت ألهداف دينية أو طوطمية أو لمعتقدات قبلية.

 على الحجارة باألساس. بداية العمارة في البشرية إعتمدت -4

م ستخدااعبرت فنون ما قبل التاريخ عن رغبات و احتياجات اإلنسان بشكل مباشر, و سجلت تطوره في  -5

 اآللة عن طريق أسلوب و حرفية الرسم.

ز على لتركيارتبطت نظرة الرجل للمرأة بمدى تطوره الحضاري, فعندما كانت الفنون أكثر بدائية كان ا -6

تحضر, اته وأنوثة المرأة, مما يعكس الفكر الغريزي المباشر, و حينما تطورت حي التفاصيل التي تثبت

 البس وو ما تشترك فيه مع الرجل من رأس و أطراف و مكان أكثر تركيزا على إنسانية جسد المرأة 

 غيره.

يس لكنه لأسلوب العصف الذهي أسلوب ناجح في لفت إنتباه الطالب و مشاركته فكريا في المحاضرة, و  -7

لنقد ايف و أسلوبا دقيقا في نتيجته, ألن هناك بعض األخطاء و التي يرتكبها الطالب في عملية التصن

 الفني.



 لعدد الثامن ا                            مجلة العمارة والفنون                                                                     

14 
 

 أهمية ذكر الجانب التوثيقي لكل لوحة , حتى يتمكن الطالب من التحليل األقرب للصحيح. -8

 ل فيلتي تتداخأهمية ربط اللوحات المصنفة بأنواع معينة من الفن الحجري بالمصطلحات األخرى ا -9

 تعريفها و تعطي تصنيفا مختلفا.

ثبت أسلوب عرض الصور قبل الشرح و استعمال طريقة العصف الذهني في نقدها و تحليلها أ -10

 نجاحا في إيصال المعلومة للطالب بشكل سلس و جذاب.

 عملية في الذكية السبورة استخدام األفضل من لكن و, بالبروجيكتور الصور عرض يمكن -11

 .التصنيف

نقد ابة العند استخدام البروجيكتور فإنه يتحتم على الطالب إكمال العصف في أوراق خاصة لكت -12

 و التحليل.

 التوصيات:

 رحلة تصنيف الصور.يوصى بعرض الصور و العمل على السبورة الذكية في م -1

 يوصى بعمل عرض للصور على الشاشة في صورة مجموعات عند الوصول لمرحلة التحليل. -2

قد فبها  الطالب في نقد و تحليل األعمال و اللوحات بدال من جعلهم مجرد متلقين يسهل يرجى إشراك -3

 التركيز.
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