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  في رسوم البدائي �الفناألش�ال و الخطو�  ظاهرة

  أكاكوس و تاسیلي ج�ال

  د. نجالء علي الصادق المقطوف

  جامعة مصراتة�ل�ة الفنون واإلعالم /

Najlaelsadek84@gmail.com 

 ال�حث:ملخص 

   

یـــتلخص ال�حـــث مـــن خـــالل مـــا تـــم طرحـــه مـــن مشـــ�لة ال�حـــث والتـــي       

تتجســـد فـــي (ظـــاهرة الخطـــو� و األشـــ�ال �ـــالفن البـــدائي فـــي رســـوم ج�ـــال 

أكـــاكوس و تاســـیلي ) �حیـــث تناولـــت ال�احثـــة جمال�ـــات العمـــل الفنـــي مـــن 

ــــر لقــــوة الخــــ�  خــــالل الخطــــو� واألشــــ�ال وتنوعهــــا بتعــــابیر مختلفــــة لتعبی

یز بها االش�ال في �ل حق�ـة زمن�ـة للفـن البـدائي و�ظهـر والحر�ة التي تتم

مـــد� التطـــور �ـــل فتـــرة عـــن اآلخـــرة واخـــتالف اإلشـــ�ال الخط�ـــة والســـمات 

الفن�ة مـن خـالل الرسـوم والنقـوش، �مـا تناولـت ال�احثـة هـدف رئ�سـي وهـو 

محاولـــة الكشـــف عـــن ��ف�ـــة توظیـــف العناصـــر الفن�ـــة فـــي عـــرض وتحلیـــل 

�ة لكل حق�ة بتسلسلها الم�اني والزمني (بج�ال مد� تطور اإلش�ال التعبیر 

اكـــاكوس و تاســـیلي) وتـــأتي أهم�ـــة الرســـوم الصـــخر�ة �الجمال�ـــات الخط�ـــة 

والشــ�ل�ة �ظــاهرة للصــور البدائ�ــة لكونهــا طاقــة فن�ــة �امنــة �حیــث تتجســد 

األف�ار �الوان مبتكره من الطب�عة تجمع المعنى بین حقائ� التش�یل الفني 

فـــي رســـم فطـــر� علـــي ســـطح صـــخر� �حـــاكي الح�ـــاة وعناصـــر األســـطورة 

البدائ�ة، �ما تضمن ال�حث تساؤالت متعـددة عـن العناصـر الفن�ـة التـي تـم 

توظ�فهــا للرســم او الــنقش فــي الكهــوف الصــخر�ة لالنســان البــدائي و مــد� 
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تطـــور �ـــل فتـــرة عـــن اآلخـــرة مـــن فتـــرات الفـــن البـــدائي (بج�ـــال اكـــاكوس و 

اختالف اإلش�ال الخط�ة والسـمات الفن�ـة تاسیلي) �ما تضمنت التساؤالت 

المختلفــة للرســوم البدائ�ــة، وٕالــي أ� مــد� تتمیــز �ــل حق�ــة أو مرحلــه عــن 

االخـــر� وهـــل تكـــرار الخطـــو� واإلشـــ�ال فـــي تعبیـــر اإلنســـان البـــدائي �مـــا 

تضمن ال�حث فروض الدراسة من حیث توجد عالقة فن�ة عم�قـة فـي رسـم 

لفن�ــة والبیئــة المح�طــة �ــه واخــتالف اإلنســان البــدائي للخطــو� واإلشــ�ال ا

توظیــف الخطــو� واإلشــ�ال والعناصــر الفن�ــة �ــاختالف المراحــل والفتــرات 

الزمن�ة والتي تنحصر فـي دراسـة الرسـوم التـي أنجـزت خـالل الفتـرة الواقعـة 

آالف سنة قبل الم�الد، والحدود الم�ان�ة التي تنحصر  10ألف و 30بین 

، �مــا تضــمن إجــراءات ال�حــث حصــر فــي منطقــة ج�ــال اكــاكوس وتاســیلي

للق�م الجمال�ة والتش�یل�ة للمراحل الفن�ة للرسـوم الصـخر�ة، وعـرض مراحـل 

الرسوم البدائ�ـة فـي جـدول زمنـي لتوضـ�ح التسلسـل الزمنـي والتحلیـل الفنـي 

للرســـوم الصـــخر�ة لمراحلـــه المختلفـــة �حیـــث اســـتخدام تحلیـــل یوضـــح القـــ�م 

تـــي تـــم اخت�ـــارهم عشـــوائ�ًا واهتمـــت الفن�ـــة فـــي �عـــض الرســـوم الصـــخر�ة ال

ال�احثــة فــي ابــراز طــرق اكتشــاف الرســومات الصــخر�ة فــي ج�ــال أكــاكوس 

وتاسیلي عبر الزمن واألسالیب والتقن�ات المستخدمة في تنفیذ لوحات الفن 

  الصخر�.

من خالل العرض الساب� بینت هـذه الدراسـة أن ظـاهرة الخطـو� واالشـ�ال  

على الفن �المفهوم الحدیث حیث ان الفن یتطور  للفنون البدائ�ة أنما تعبر

مــن مرحلــة الــي اخــر� حســب التنــوع وحســب المراحــل التــي مــر بهــا إنســان 

زمن�ــًا تلـــك الفتــرة مـــن الفــن رمـــز� ألــي فـــن �قتــرب مـــن الرســم الـــواقعي فـــي 
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ــــال  ـــدائي بج� ــــالفن البـ ــــدائي ف ــــة لإلنســــان الب ــــة والفن� ــل الزمن� �عــــض المراحــ

  اكاكوس و تاسیلي.

  ال�حث: مةمقد    

التعر�ـــف �ـــالفنون البدائ�ـــة ضـــرورة مهمـــة أل� مجتمـــع  ىإن الحاجـــة إلـــ     

فـي لیب�ـا یوضـح التطـور للمجتمعـات  لفن الصخر� ل متنوع مواض�ع الرسو ف

 اخــــتالف الحقــــب ىیرجــــع إلــــ فــــي أ� زمــــان وم�ــــان عبــــر العصــــور وهــــذا

تـــم اكتشــاف أول رســـم مــن رســـوم ( فقــد  المتتال�ــة التــي مـــرت بهــا المنطقـــة

م، و�قــدر عمــر هــذه الرســوم �أنهــا أنجــزت خــالل 1879الكهــوف إلــى عــام 

، ورســــوم ) 1( )آالف ســــنة قبــــل المــــ�الد 10ألــــف و 30الفتــــرة الواقعــــة بــــین 

تصـــور معظمهـــا  و الحائط�ـــة المحفـــورة والملونـــةالكهـــوف تتضـــمن الرســـوم 

 ان األول علــــى اصــــط�ادها، إذ تتمیــــزالحیوانــــات التــــي �ــــان �عــــ�ش اإلنســــ

عظ�مــــة فــــي التعبیــــر عــــن القــــوة والحر�ــــة واالنــــدفاع وحیو�ــــة  ة�قــــو الرســـوم 

لتحقیــ� ذلــك، فهــي تتمیــز الضــوء والظــل الشــ�ل، والتجســ�م بــدون اســتخدام 

أن مواضـــ�ع الرســـوم الم�تشـــفة معظمهـــا  المالحـــ��الدقـــة التامـــة والحر�ـــة، 

ألشـــ�ال إنســـان�ة فـــي مشـــاهد مـــن الح�ـــاة، والتجمعـــات ال�شـــر�ة، وعمل�ـــات 

الصید، ومجموعات من الص�ادین في وضع�ات مختلفة ومتنوعة، رسـمت 

  .�عدة أسالیب تتراوح بین الش�ل الطب�عي الم�س� والش�ل المجرد

البــدائي مــن  لإلنســانفنــي یتضــمن ال�حــث دراســة لجمال�ــات العمــل ال       

وتنوعهــا بتعــابیر مختلفــة حیــث تطرقــت ال�احثــة  واألشــ�الخــالل الخطــو� 

أكــاكوس و  ج�ـال(فـي رسـوم  الفن البـدائي�ــالخطـو� واألشـ�ال  ظـاهرة ىإلـ

اءلت ودرست �عض الفروض التي تس وأهدافها  أهمیتهامن حیث  )تاسیلي
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�نـــوع مـــن التنـــوع  ألخـــر� تطـــور هـــذه الرســـوم مـــن مرحلـــة  �فیهـــا عـــن مـــد

منطقـــة  (وتــم تحدیـــد حـــدود الدراســة الم�ان�ـــة فـــي ،الفنـــان البـــدائي ألســالیب

نجــاز هــذه الرســوم إالحــدود الزمن�ــة فــي فتــرة  و )تاســیلي ج�ــال اكــاكوس و

سـنة  اإللـف 10 إلـي إلـف �30حق�ة زمن�ة متكاملة من الفترة الواقعـة بـین 

المـنهج الوصـفي التحلیلـي  وحددت ال�احثة منهج�ة الدراسة فـي قبل الم�الد 

�حیـــث یـــتم حصـــر القـــ�م الجمال�ـــة الفن�ـــة والتشـــ�یل�ة لهـــذه الفنـــون وعـــرض 

�عـــض المصـــطلحات  و والتحلیـــل الفنـــي للرســـوم البدائ�ـــة التسلســـل الزمنـــي

 ضــحالصــخر�ة لیتالكتشــاف الرســوم  تار�خ�ــة بنبــذة بــدأو�، ثالمعن�ــة �ال�حــ

ـــــة تار�خ�ـــــا المجـــــال النظـــــر� للفنـــــون  ـــــك تتطـــــرق ال�احثـــــة  ،البدائ� و�عـــــد ذل

ون ال�حــث وهــو الظــواهر الفن�ــة  المختلفــة فــي الرســوم البدائ�ــة مــن ملمضــ

  . المتنوعةالفن�ة  واألش�الخالل الخطو� 

الفنون �ــــ�ــــالرغم مـــن أهم�ــــة الدراســــات الفن�ـــة المتعلقــــة   :حــــثل�ا مشــــ�لة

ي حیــث دراســة الفــن البــدائالزالــت تعــاني نقصــًا شــدیدًا مــن  أنهــا إالالبدائ�ــة 

خ �مــا أشــار المــؤر  حضــارة محل�ــة دو�عــ ذاتــهب اً قائمــ اً فنــ �اعت�ــاره فــي لیب�ــا 

 جمال�ــةالفن�ــة و الق�م �ــال بثرائهــافهــذه المنطقــة تتمیــز إلــي ذلــك ، هنــر� لــوت

مــن نقــوش الرســوم و هــذه ال ىإلقــاء الضــوء علــ ىتحتــاج إلــفهــي تار�خ�ــة الو 

التـي تتمیـز بهـا �ـل  المختلفـة األسـالیبو  لخطـو� واألشـ�الا ظـاهرةحیث 

ـــة  مـــن �حیـــث یـــتم دراســـتها وتحلیلهـــا  األخـــر� مختلفـــة عـــن  مرحلـــه أوحق�

  .الفني لكل حق�ة وما مد� التطور الناح�ة الفن�ة و الجمال�ة

ـــ� هـــذا ال�حـــث مـــن هـــدف رئـــ�س   : �حـــثأهـــداف ال وهـــو محاولـــة ینطل

مـد� تطـور العناصر الفن�ة في عرض وتحلیـل الكشف عن ��ف�ة توظیف 
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 )بج�ال اكـاكوس و تاسـیلي (البدائيالتعبیر�ة لكل حق�ة فن�ة للفن  ش�الاأل

  هذا الهدف األهداف الفرع�ة التال�ة : ىو�نبث� عل

وعة التي تم توظ�فها في عـرض الفن�ة المتنأنواع العناصر  ىالتعرف عل .1

 البدائ�ة بج�ال اكاكوس وتاسیلي. اإلعمال مضمون 

وتطورهــا مــن مرحلــة الكشــف عــن العالقــة بــین العناصــر الفن�ــة المتنوعــة  .2

 الفن البدائي. مرحلة في إلى

 مــــن فــــي الرســــوم الصــــخر�ة المختــــارة بنــــاء العمــــل الفنــــي علــــىالتعــــرف  .3

 حیث الخطو� واألش�ال الفن�ة. الرسوم البدائ�ة

 اقضة في الفن البدائي �ما�ات المتنوالتر�ی المساهمة في فهم التش��الت .4

 البدائ�ة لإلنسان. الح�اة في �مثلها

 تــأتي مــن أهم�ــة الرســوم الصــخر�ة �الجمال�ــات الشــ�ل�ة   : �حــثأهم�ــة ال

 كامنة فـي نفـس اإلنسـانالللصور البدائ�ة التي تعید الرؤ�ة لطاقة والخط�ة 

وتتجســــد األف�ــــار �مــــادة  ، البــــدائي  فتتــــداخل الرؤ�ــــة المت�اینــــة فــــي الــــزمن

الجسد ، و�لون العاطفة حیث یجمع المعنى بین حقائ� التشـ�یل وعناصـر 

   .األسطورة  بج�ال اكاكوس و تاسیلي
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  تساؤالت ال�حث:

ظـاهرة  دوهـل تعـ البـدائي؟الـذ� تـم توظ�فهـا فـي الفـن ما العناصر الفن�ة  .1

 الصخر�ة؟في الرسومات  تكررت

بج�ــال (مــن فتــرات الفــن البــدائي  ألخــر� امــا مــد� تطــور �ــل فتــرة عــن  .2

الســـمات الفن�ـــة  خط�ـــة والشـــ�ال فـــي اخـــتالف األ )اكـــاكوس و تاســـیلي

 المختلفة؟

فــــي  )بج�ــــال اكــــاكوس و تاســــیلي(الفــــن البــــدائي  ینطبــــ� أ� مــــد� إلــــى .3

لخطـو� واألشـ�ال التـي تتمیـز بهـا �ـل ا مـن حیـث مضمون العمل الفني

 .؟األخر� مختلفة عن  ةمرحل أوحق�ة 

 دشـــ�ال فـــي التعبیـــر عنـــد اإلنســـان البـــدائي تعـــتكـــرار الخطـــو� واألهـــل  .4

  . ؟أنها تعبیر لحالة ح�ات�ة لهذا اإلنسان وظاهرة فن�ة جمال�ة أ

  الدراسة:فروض 

 ة عم�قـــــة فـــــي رســـــم اإلنســـــان البـــــدائي توجـــــد عالقـــــة فن�ـــــ: الفــــرض األول

 والبیئة المح�طة �ه. الفن�ة  للخطو� واإلش�ال

  شــــ�ال والعناصــــر الفن�ــــة توظیــــف الخطــــو� واألالفـــرض الثــــاني: یختلــــف

  �اختالف المراحل والفترات الزمن�ة.

 :ة الفلسـف�ة والعقائد�ـو  المناخ�ـة المتغیـرات وجد عالقة بینت الفرض الثالث

تعبــر  ي إنتــاج فنــون ذات مفــاه�م جمال�ــةللفتــرات الســا�قة للفــن البــدائي فــ

 .عن �ل فترة بذاتها

: تنحصــر حــدود الدراســة فــي دراســة  الحــدود  الزمن�ــة : �حــثحــدود ال 

آالف ســنة  10ألــف و 30الرســوم التــي أنجــزت خــالل الفتــرة الواقعــة بــین 



  2018دیسمبر -العدد السادس - ثالثةالسنة ال -مصراتھجامعة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

 

15 
 

ج�ـــال اكـــاكوس و  : تنحصـــر فـــي منطقـــة الحـــدود الم�ان�ـــة، قبـــل المـــ�الد

  تاسیلي .

اعتمــدت ال�احثــة أساســًا علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي   منهــــج ال�حــث:

البــدائي بج�ــال الٌمقــارن �حیــث  یــتم وصــف وتحلیــل �عــض األعمــال الفن�ــة 

ــــًا اكــــاكوس و تاســــیلي  الظــــواهر الممیــــزة للخطــــو� والتــــي �ظهــــر فیهــــا جل�

  . واألش�ال

  إجراءات ال�حث: 

للمراحـــل لقـــ�م الجمال�ـــة والتشـــ�یل�ة احصـــر تضـــمنت إجـــراءات ال�حـــث  .1

  .الفن�ة للرسوم الصخر�ة بج�ال أكاكوس وتاسیلي

ـــة فـــي جـــدول زمنـــي لتوضـــ�ح التسلســـل  .2 ــل الرســـوم البدائ� عـــرض مراحـ

 الزمني والتحلیل الفنـي للرسـوم الصـخر�ة فـي ج�ـال اكـاكوس و تاسـیلي 

  المختلفة . لمراحله

  مصطلحات ال�حث:

ـــة  فهـــم  علـــىأحـــد المصـــطلحات الجامـــدة التـــي تعـــین :(Primitivism)البدائ�

  .)2(المتغیرات الهائلة التي �مثلها اإلنسان في تنوعاته الكثیرة

عالمـة تنـتج �قصـد الن�ا�ـة عـن عالمـة أخـر� مرادفـة لهـا، : (Symbol) لرمزا

وجه أ�قوني �ـالخوف، والفـرح،  له شيء ل�س على داالً  الرمز �ص�ح ومن هنا

   . )3(الذ� �ان یهتم �ه العلم هذا وأطل� على وغیر ذلك،

فترات تأر�خ األحداث  إلىتقس�م الزمن   وهي :)chronology(لكرونولوج�ا ا

  .الزمنيو ترتیبها وفقا لتسلسلها  لألحداثتعیین التوار�خ الدق�قة 
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ثــاني أدوار الفــن الصــخر� ): Round Headالمســتدیرة ( الــرؤوسمرحلــة 

"، وسـمي بـذلك نسـ�ة Henry Lott" حسـب �رونولوج�ـة مـور� و"هنـر� لـوت" 

س ال�شــر المنقوشــة علــى الصــخور �شــ�ل دائــر� دونمــا أ�ــة ؤو إلــى أشــ�ال ر 

  مالمح.

ثالـث أدوار الفـن الصـخر�، وقـد تمیـز ): Pastorals Periodمرحلـة الرعـاة (

 هذا الدور �اإلتقان التام في لوحات الفن الصـخر� سـواء �ـان نقشـًا أم رسـمًا،

  قطعانهم على هیئة مجموعات.وف�ه �ظهر الرعاة مع 

را�ــــع أدوار الفــــن الصــــخر�، و�مثــــل  ):Horse Periodمرحلــــة الحصــــان (

المرحلــة التــي دخــل فیهــا الحصــان المنطقــة، وتظهــر فــي هــذا الــدور الخیــول 

  التي تجر العر�ات.

ــة  الجمــل (   �مثــل هــذا الــدور المرحلــة األخیــرة مــن ):Camel Periodمرحل

فیها الجمل المنطقة، وترجع نقوش هذا الـدور إلـى الفن الصخر�، التي دخل 

  .)4(المرحلة التار�خ�ة

اسـم تـادرارت فـي لهجـة "التاماهـاق" :(Tadarat Acacus)  تادرارت األكـاكوس

تعنـــي نقـــ�ض تاســـیلي، و�ـــدل األول علـــى �تـــل صـــخر�ة �بیـــرة، أمـــا تاســـیلي 

  ف�عني تش��الت أقل شأًنا.

صـخر�، أ� المنقوشـات الصـخر�ة الفـن الأو :)Rock Artالرسـوم الصـخر�ة (

 )5(ْت على الصخور سواء فـي الصـحراء أو داخـل المخـابئ والكهـوفذالتي ُنف

"وهي ع�ارة عن رسوم ونقوش وجدت على الصخور الجبل�ـة، وعلـى الجـدران 

 .)6(الداخل�ة ل�عض الكهوف، و�رجع أقدمها إلى األزمنة الحجر�ة القد�مة"
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  ج�ال أكاكوس وتاسیلي:اكتشاف الرسومات الصخر�ة في 

 ج�ـال صـخر�ة أكـاكوس : لج�ال أكاكوسالمـــوقــع الــجـغـرافــــي اوال : 

تقــع فــي المنطقــة المتعــارف علــى تســمیتها المثلــث اللیبــي الجزائــر� النیجــر�، 

ي مـرورًا �ـالجنوب اللیبـي، وهـ ائر غر�ًا إلى شمال النیجر شـرقاً وتمتد من الجز 

ــد حـــوالي  �یلــــومتر عــــن مدینــــة (غــــات  100ضـــمن الصــــحراء الكبــــر�، وت�عــ

، وهــــذه الج�ــــال تتكــــون غالبیتهــــا مــــن صــــخور صــــماء شــــدیدة Ghatاألثر�ــــة) 

یرجــع ) خر�طـة لیب�ـا 2) (شــ�ل1الصـال�ة تتخللهـا أح�انـًا �ث�ــان رمل�ـة ( شـ�ل

م، و�قــدر عمــر هــذه 1879اكتشــاف أول رســم مــن رســوم الكهــوف إلــى عــام 

آالف سـنة قبـل  10ألـف و 30الرسوم �أنها أنجـزت خـالل الفتـرة الواقعـة بـین 

وتصـور ط�ة المحفـورة والملونـة الم�الد، ورسوم الكهوف تتضمن الرسوم الحائ

وهـــي  �عـــ�ش اإلنســـان األول علـــى اصـــط�ادهامعظمهـــا الحیوانـــات التـــي �ـــان 

ا إلیهــا قــوة تعبیر�ــة عظ�مــة فــي واقع�ــة شــدیدة، مضــافً  تتمیــز �حیو�ــة فائقــة، و

 دام اإلضــاءة والظــلالحر�ــة واالنــدفاع وحیو�ــة الشــ�ل، والتجســ�م بــدون اســتخ

تشـمل ذلك الرت�اطها �المناط� التي و ، فهي تتمیز �الدقة التامة لتحقی� ذلك،

  .) 7(تخذها اإلنسان في ذلك العصر مأو� یلجأ إلیها�هوًفا وسالسل جبل�ة أ
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إن اكتشـــاف النقـــوش  :تاســـیليلج�ـــال المـــوقـــــع الــجـغـرافـــــــي ثان�ـــا : 

م عنـــدما قـــام عـــالم 1956والرســـوم الصـــخر�ة �منطقـــة تاســـیلي �ـــان فـــي عـــام 

�اصــطحاب �عثــة علم�ــة لمنطقــة  H. Lhoteالحیــوان الفرنســي (هنــر� لــوت) 

ج�ال تاسیلى، والتي استمرت تقر��ًا عامًا ونصف العام استطاعت خالل هذه 

د هــــذا االكتشــــاف مــــن الفتـــرة استنســــاخ آالف النقــــوش والرســــوم الملونــــة، و�عــــ

م �انــت 1847وفــي ســنة ، لعظ�مــة فــي منطقــة الصــحراء الكبــر� الم�تشــفات ا

إلــى �ســاتین نخــل عــین  وحــدة عســ�ر�ة فرنســ�ة استكشــاف�ة ســائرة فــي طر�قهــا

الح� الطبیب وأحد الض�ا�  قر�ة جزائر�ة صغیرة جنو�ي وهران،سفار، وهي 

ألسـود وأ�قـار ونعـام رسوًما غیر عاد�ة على الجـدران الصـخر�ة، وهـي صـور 

وغــزالن وأنــاس �صــطادون هــذه الحیوانــات �ــالقوس والنشــاب، و�ــان اكتشــاف 

 س) رس ل او  )1ل 

  و 

  وارل  ( ن ب درارت  اوس ، 

) رط )  ن ب 2ل (   

  درارت أوس، ف. وري)
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المــالزم بر�نــان الضــا�� فــي فرقــة الجمــال لوحــات حجر�ــة مهمــة فــي تاســیلي، 

و�هذا الحدث زار هنر� لوت مواقعها �صـح�ة عـدد مـن الخبـراء فـي الجغراف�ـا 

دون   م، حال1939ة الثان�ة عام وآثارها، إال أن اندالع نیران الحرب العالم�

دراسة واكتشاف اللوحات الصخر�ة، ولم یتم تجهیز أ�ة حملة اكتشاف إال في 

م، (�قــول هنــر� لــوت إن مــا رأینــاه فــي متاهــات صــخور تاســیلي 1956عــام 

�فــوق أقصــى مــا �م�ــن أن �صــل إل�ــه الخ�ــال، فقــد وجــدت رســومات تصــور 

انــــت �عــــض تلــــك األشــــ�ال تنفــــرد األشــــ�ال ال�شــــر�ة والحیوان�ــــة �ــــاآلالف، و�

وتتف� ال�احثة مع اآلراء التي تؤ�د وجـود ،  )8( لوحدها �موضوعها وش�لها)

، تتعلــ� �الح�ــاة الیوم�ــة التكــو�ن ةمختلفــة معقــد ي جماعــات�شــر یجتمعــون فــ

االعت�اد�ــة، أو �ــالوجود الروحــي والــدیني لمختلــف األقــوام التــي تتا�عــت علیهــا 

وتوجـــد بهـــا األســـالیب والمواضـــ�ع والعـــدد الهائـــل مـــن الرســـوم المضـــافة فـــوق 

رسوم أقدم منها، فقد وصف (هنر� لوت �ثرة اللوحات المرسومة في تاسـیلي 

ار�خ فـي العـالم �لـه فقـد �انـت هنـاك صـور �أنه أعظم متحف فني لما قبل الت

  التـــي هـــي �ـــالحجم الطب�عـــي لنســـاءذات میـــزة جمال�ـــة عال�ـــة جـــًدا �الصـــور 

ونجد بین هذا العدد الكبیر من اللوحات أسلو�ین �ارز�ن أحدهما رمز�، وهذا 

األسلوب أقدم و�لوح أنه مـن صـنع  فنـانین مـن الزنـوج، وأمـا األسـلوب اآلخـر 

فــي محاكاتــه للطب�عــة و�ظهــر ف�ــه تــأثیر واد� النیــل  فهــو أحــدث وهــو صــر�ح

  ). 9( ��ل وضوح

 األسـالیب والتقن�ــات المســتخدمة فــي تنفیــذ لوحــات الفــن الصــخر�: .1

الصــحراء الكبــر� مــن أعظــم منــاط� العــالم التــي عرفــت الفــن الصــخر�  دتعــ

الــذ� ظهــر عل�ــه التعقیــد أكثــر مــن الفــن الصــخر� فــي جنــوب إفر�ق�ــا وســبب 
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فــي الفــن الصــخر� الصــحراو� ر�مــا ��ــون راجعــًا إلــى أنــه قــد نفــذ هــذا التعقیــد 

مـن أجنـاس مختلفـة جـاءت مـن منـاط� مختلفـة، وعاشـت فـي أزمـان مختلفــة، 

أنتجـت أشـ�ال فنهــا الخـاص، و�نقســم الفـن الصـخر� الصــحراو� إلـى النقــوش 

وتصــــور  ســــوم الحائط�ــــة المحفــــورة والملونــــة الكهــــوف الر  تتضــــمن والرســــوم

ول علــى اصــط�ادها و��ف�ــة ات التــي �ــان �عــ�ش اإلنســان األمعظمهــا الحیوانــ

  . )10(استئناسه لها ومراحل التمدن التي مر بها عبر الفترات الزمن�ة 

   التطور الزمني للرسوم الصخر�ة بج�ال اكاكوس وتاسیلي 

إن الزمن �العقل، ال �م�ن معرفة ذاته أو )�Kubler( )قول (�و�لر 

إال �مالحظة التغیر والث�ات، وٕادراك تتا�ع جوهره، فنحن ال نعرف الزمن 

على مق�اس زمني یتم عن  دث في األوضاع المستقرة، فالحصولالحوا

طر�� ترتیب مسلسل لجم�ع أنواع مجاالت الفنون وتتا�عها، فاآلثار الفن�ة 

ذات الطا�ع الماد� تكاد تكون الوحیدة التي عمرت حتى یومنا هذا، أما 

والرقص وجم�ع الفنون األخر� التي یرت��  اإلنتاج الخاص �الموس�قى

التعبیر عنها �مدة زمن�ة فن�اد ال نعرف عنه شیًئا، و�تم التحق� غالً�ا من 

 )(أش�ال الزمن من خالل أح�ام ق�اس�ة منتزعة من العلوم البیولوج�ة

عند حٍد   تقف  (أما الفترات التي تفصل بین األعمال فال )11(والتار�خ�ة

وعها من حیث الش�ل والمحتو�، �ما أن نها�ة عمل ما معین في مد� تن

و�دایته أمران ال �م�ن تحدیدهما �سهولة؛ لذا فقد �عتمد على مد� التقارب 

تم�ن �شيء من تأو الت�اعد في السمات العامة لتلك األعمال لكي 

ال�احثة  بدأتلذا  ،)12(الموضوع�ة من معرفة مواعید البدا�ات والنها�ات)

معرفة تار�خ  ل�سهل�استعراض التقس�م المستند إلى واقع التسلسل الزمني، 
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على المواض�ع والمناخ�ة  ال�شر�ة، �ما اتف� عل�ه متناولو التأثیرات البیئ�ة

واألسالیب التقن�ة التي تناولها اإلنسان البدائي، والعناصر والسمات الش�ل�ة 

  المرت�طة �الفنون البدائ�ة.

ــــال األكــــاكوس وتاســــیلي:أدوار ا هــــذا الجــــدول  لفــــن الصــــخر� بج�

�ســــتهدف تلخــــ�ص ولــــ�س حــــل المشــــ�الت الرئ�ســــة المتعلقــــة �الكرونولوج�ــــة 

النســب�ة للفنــون الصــخر�ة الصــحراو�ة، وقــد وردت �ــه الفئــات والفــروع ألعمــال 

لتنظــ�م  التــي تتبــین محاولــة فنــون األكــاكوس الصــخر�ة مــن منقــوش ومرســوم

جبل�ة والفنون الصخر�ة عامة على أسس موضوع�ة ترت�� فنون هذه الكتلة ال

�مر�ب واسع من اللوحات من مختلف األسالیب واألوضـاع، وتتصـف �شـ�ل 

  .)13(ممیز

  مراحل الفن الصخر� في العصور القد�مة: 
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رىراء اا  رر ا ومرم ا  

صــبر� عبــد الغنــي تقســ�ًما �ســتند  ال�احــث دراســة مــعتتفــ� ال�احثــة  

إلى الش�ل والموضوع بجانب األسلوب المستخدم لمعرفة الـزمن الـذ� أنتجـت 

ــ ف�ــه األعمــال الفن�ــة فــي إفر�ق�ــا الفــن البــدائي فــي  ىو�نطبــ� هــذا التقســ�م عل

وقـــد قســـمت تلـــك األزمنـــة إلـــى أر�ـــع حقـــب ممیـــزة، تـــوجز ال�احثـــة هـــذه  ،لیب�ـــا

  :على االتيدوار، وهي الحقب التي عرفها ال�عض �األ

وا دور :ا وت اواعد هذا الدور من أقدم األدوار  ا�

التي ظهرت في الصحراء، حیث �مثل أسلو�ًا من أسالیب الفن الصخر�، 

و�رجح �عض ال�احثین أنه �عود إلى فترة تار�خ�ة قد�مة جدًا، و�قتصر هذا 

رسوم ملونة �م�ن أن تنسب لهذا الدور على النقوش فق�، فال توجد أ�ة 

 Babulusعصر ال�ابولوس القد�م :الدور، �ما سمي هذا العصر

Antiques   أو (الثیتل) الذ� �شیر إلي الجاموس اإلفر�قي القد�م، والذ�

نقش في أحجام ضخمة و�قرون طو�لة م�الغ فیها، والذ� یبدو أنه عاش 

ولقد جسد  ق. م 10000 – 6000حوالي  خالل عصر الهولوسین، أ�

حیوان ال�ابولوس وعدد من الحیوانات الضخمة التي تحتاج غال�ًا إلى �م�ات 

(ش�ل  والزراف والتماس�ح وأفراس النهر �بیرة من الماء والحشائش مثل الفیلة

) على جدران الصخور في العراء، وعلى سفوح ج�ال أكاكوس، وأ�ضًا 3

وش لحیوانات أخر� �الفهود والنعام والوعول، تظهر في هذه الفترة نق
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وضع أساس  في الرسم والنقشاألسلوب والتقن�ة ف�اإلضافة إلى المواشي 

رئ�س لترتیب زمني �حدد الفترة الزمن�ة التي تم فیها تنفیذ هذا النوع من 

  النقوش. 

    

  

            

  

  

  

  

  

   

  

  

 ) Barda او (رداي رن   رة )  ب  -) أ4ل (

  اوي وب ازء ار                                             

  

   هم الممیزات الفن�ة لهذه الحق�ة:أ

 .عتمد الرسم على الخ�، محفوًرا أو مرسوًما، و�تسم �اإلیجاز وال�الغة�  
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�أسلوب واقعي، مع االهتمام بوضع  ترسم الحیوانات دائًما من الجانب

التفاصیل في أجزاء الحیوان، وأغلب رسومات هذه الحق�ة تتمیز ��بر 

  .)14(أ_ب)  4مساحتها �ما في ش�ل (

  

  وا قار اة رة �حق��عض ال�احثین �ضعون هذه الفت،  ا

 اش�ة،تر��ة الموهاوس) والحق�ة التال�ة لها، وهي حق�ة امستقلة بین حق�ة (ال�

رسوم أ� بین فترة الص�ادین وفترة الفالحین، و�طلقون على رسوم هذه الفترة "

  .)15(العصر العتی�"

ذه ا زات مأ  

  ظهــر فیهــا األشــخاص وقــد ل�ســوا علــى وجــوهم أقنعــة تشــ�ه إلــى حــٍد�

  �بیر تلك التي استخدمت في غرب إفر�ق�ا ف�ما �عد.

  تختلف رسوم األشخاص على صخور شمال إفر�ق�ا اختالًفا بیًنا عن

تظهر �صورة نمط�ة صغیرة، فیها  حیثرسوم األشخاص في �هوف أورو�ا، 

وس ؤ فرسم بـر اختصار �بیر للجسم، أما اإلنسان في رسومات شمال إفر�ق�ا، 

وس مستدیرة ، و�نصـب االهتمـام أكثـر علـى معالجـة ؤ ال مالمح لها، وذات ر 

ســـام مـــن حیـــث إعطـــاء الصـــدر والیـــدین والـــرجلین صـــفاتها، رغـــم مـــن أن األج

الجسم یرسم �أسـلوب السـیلو�ت، إال أن ال�قـع الب�ضـاء ف�ـه تسـاعد علـى ب�ـان 

  حر�ة الجسم.
  

ا واالنتقال 5حق�ة قطعان الماش�ة أو فترة الر�فیین ش�ل ( ا ،(

نم� الح�اة نفسها صاح�ة من حق�ة الص�ادین إلى حق�ة الر�فیین انتقال في 

التغیر في الشخص�ة عامة، والنفس�ة خاصة، واقتران ذلك �ظهور ف�رة وجود 

ولم ، عالم آخر یتح�م في ح�اة اإلنسان، عالم األرواح الخیرة منها والشر�رة



  2018دیسمبر -العدد السادس - ثالثةالسنة ال -مصراتھجامعة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

 

25 
 

�عد العمل الفني المثالي تمث�ًال للواقع فق�، �ما �ان في الحق�ة السا�قة، إنما 

ولم تعد حواس الفالح البدائي تتجه إلى معرفة خواص  أص�ح تمث�ًال لف�رة،

الحیوان و�یئته وهجرته، إنما اتجهت إحساساته وقدراته إلى التخیل واالبتكار 

  .)16(واتسمت أعماله �التلخ�ص ال�عید عن الواقع الملموس أح�اًنا

   ذه ا زات مأ  

 المفترســـة  اختفــاء رســـم الجــاموس البـــر� العتیــ�، غیـــر أن الحیوانــات

نفســـه  األخـــر� اســـتمرت فـــي الظهـــور، لكنهـــا رســـمت �األســـلوب التلخـــ�ص

  الممیز لهذه المرحلة.

  ات�عت رسـوم األشـخاص األسـلوب نفسـه، وتكـون فـي الغالـب مسـلحة

  �األقواس أو العصي المقوسة، وال تظهر الرماح في هذه الحق�ة.

  حــٍد تقتــرب النســب الطب�ع�ــة أح�اًنــا فــي رســوم �عــض األشــخاص إلــى

مـــا �أســـلوب (الســـیلو�ت) المحـــا� بخـــ� خـــارجي انســـ�ابي، وترســـم الماشـــ�ة 

�الســمات نفســها الموجــودة فــي األشــخاص، مــع التأكیــد علــى المفاصــل التــي 

  تتمیز �انتفاخ معبر، مع إحساس بنسب الحیوان.

اا    إلى  قس�مهاتحق�ة الحصان، وقد اتف� العلماء على

   ثالث فترات:
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  ام ا1.50×152 ط ن ا ور ط5 ( ل (

   ن ب  ري وت  رة اران وب ازار

  

 اورة ا  طل� صان، و ها الحتظهر فیها المر��ة أو العر�ة التي یجر�

لى إدر�ج علیها اسم فترة بدء العر�ة، أما أسلوب تعبیر هذه الفترة فقد مال �الت

  ).6اصطالح�ة �ما في ش�ل ( ةأسلوب مرسوم �طر�قة تجر�د�

رة اطلــــ� علیهــــا بــــدء الفروســــ�ة، وتبــــین االنتقــــال مــــن ق�ــــادة  ا�

الحصـــان إلـــى ر�و�ـــه، مـــع ظهـــور رســـوم تظهـــر العر�ـــة أ�ًضـــا، أمـــا الحصـــان 

فیرســم �شــ�ل اصــطالحي أو تخط�طــي، �ــذلك األشــخاص یرســمون �أســلوب 

  الفترة السا�قة نفسه.

  

  ي وتب رر ر ان   ن رة ان ،  ن 6( ل (
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ط اط–    رة ارة،    ا -ا ارا  –) ال 7ل (

ل ا ن  

ارة ا هر ا �ظ�طل� علیها فترة بدء الجمل والحصان، وهن

الجمل ألول مرة وقد بدأ رسمه مع الحیوانات األخر� التي ظهرت في 

ما أولكن �قل رسم الماش�ة لدرجة الندرة �مرور الزمن،  ،الفترات السا�قة  

األسلوب فقد اعترته �عض الخشونة على الرغم من وجود نم� نصف 

 أسلوب نمطي، تاذاطب�عي في األش�ال، بینما نجد أن الفترتین السا�قتین 

  .)17(�عید عن الطب�عة 

اراا  أواخر  وقد ظهر في  )7ش�ل ( حق�ة الجمل �ش�له الممیز

الحق�ة السا�قة، مما جعل العلماء �ضعون له قسًما خاًصا �ه، وتار�خ ظهوره 

 -في الغالب  –غیر متف� عل�ه تماًما فهو �ظهر على الصخور ومعه 

  ذلك حفًرا أو رسًما. أصحا�ه اآلدمیون سواء �ان

ذه ا زات مأ  

  یرســم الحیــوان �أســلوب نصــف طب�عــي، فــال هــو تقر�ــر� الطــا�ع، وال هــو

  اصطالحي، وٕانما یرسم في حیو�ة �حر�ة انس�اب�ة واضحة.
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 ) بوصـــة)، �مـــا تظهـــر  7 - 6تظـــل األشـــ�ال فـــي حجمهـــا الصـــغیر مـــن

  واأل�قار والغزالن.الحیوانات األخر� في هذه الحق�ة مثل الوعول 

  یختفي األسلوب االصطالحي الهندسي في معالجة رسـم األشـخاص �مـا

�ــان متعارفــًا عل�ــه، وقــد دخلــت عل�ــه �عــض اللیونــة فــي الحر�ــات، ومــع 

  .)18(بدء هذه الحق�ة نجد الرماح هي السالح الوحید المرسوم

ــل الزمنـــــي المقتـــــرح الـــــذ� اعتمـــــد علـــــى الشـــــ�ل        و��تمـــــل بهـــــذا التسلســـ

والموضــــوع �أســــاس للتصــــنیف، و�بــــدو واضــــًحا لل�احثــــة أن مســــألة التوقیــــت 

 الزمني الخاصة �المراحـل الفن�ـة المختلفـة، أ� بنظـام تعاقبهـا عبـر الزمـان قـد

فن�ـــــة أساســـــ�ة هـــــي دور  دوراتحلـــــت فـــــي خطواتهـــــا العامـــــة تعاقـــــب خمـــــس 

ن، المســـتدیرة، ودور رعـــاة ال�قـــر والحصــــا الـــرؤوسالكبیـــرة، ودور الحیوانـــات 

ومـــن الواضـــح أنـــه لـــ�س مم�ًنـــا اســـت�عاد توافـــ� وتطـــاب� زمنـــي  ودور الجمـــل

 جزئي بینهما نظرًا ألن ضمن �ل مرحلة �انت األسالیب الفن�ة متعددة وغالً�ا

  مت�اینة ف�ما بینها.

  ار ار وات ا  اطوط  اروت

تتعـــرض ال�احثـــة فـــي هـــذا الجـــزء إلـــى العناصـــر الشـــ�ل�ة فـــي الفنـــون البدائ�ـــة 

كاكوس وتاسیلي ، فالعناصر األساس�ة أإلنسان عصر ما قبل التار�خ بج�ال 

فــي التشــ�یل ال�صــر� �ثیــرة وأهمهــا الخــ�، الشــ�ل، اللــون، الفــراغ، المنظــور، 

�ـة، ولكـن ال�احثـة تهـتم فـي هـذه الكتلة، التماثل، التـوازن، الوحـدة الفن�ـة، الحر 

الدراســة بتطــور العالقــات الخط�ــة عبــر فتــرات زمن�ــة مــن فنــون إنســان عصــر 

ما قبل التار�خ، فال �م�ن الجزم �أن الفنون البدائ�ة قد قامت على أسس فن�ة 

أو تخطــ�� مســب�، وأ�ًضــا ال �م�ــن الجــزم �ــأن تلــك الفنــون قــد قامــت بتلقائ�ــة 



  2018دیسمبر -العدد السادس - ثالثةالسنة ال -مصراتھجامعة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

 

29 
 

أن جم�ـع الـدوافع قـد تجمعـت مًعـا لتشـ�ل إلـى حـٍد  مطلقة؛ لـذلك تـر� ال�احثـة

�بیـــر صـــ�غًا محـــددة وتشـــبیهات ورصـــیدًا مـــن الصـــور والرســـومات المختلفـــة، 

ولتمیـــز الفنـــون البدائ�ـــة �طا�عهـــا الخـــاص وتنـــوع العناصـــر الشـــ�ل�ة مـــا بـــین 

عناصر ش�ل�ة سائدة وأخر� ممعنة في المحل�ـة ، وتقصـد ال�احثـة �العناصـر 

 فــردات التشــ�یل التــي �ســتخدمها الفنــان البــدائي لعمــل أو الشــ�ل�ة مجموعــة م

ــــى مجموعــــة مــــن  ــــت مــــن الخر�شــــة المشوشــــة إل (الرســــوم البدائ�ــــة التــــي انتقل

 األش�ال المنظمة، ومن النم� التصو�ر� والتخط�طي إلى أنما� أكثر واقع�ة

ــد شـــــــ�ًال  ـــــن ال�ســـــــ�� إلـــــــى المعقـــــ منهـــــــا إلـــــــى التجر�ـــــــد، ثـــــــم الترمیـــــــز، أ� مــ

  .)19(ومضموًنا)

لخــص الفنــان البــدائي مظــاهر الح�ــاة حولــه مــن حیــوان إلــى منــاظر صــید،  (

ومــــن حفــــالت رقــــص إلــــى مشــــاهد قتــــال تلخ�ًصــــا مناســــً�ا، حیــــث اهــــتم بلــــب 

صــورة، وأهمــل التفاصــیل الصــغیرة، وســجلها دون أن تفقــد صــفاتها المواضــ�ع 

وتظهر الخطو� �أش�ال مختصـرة مـن   )20(وممیزاتها في تجر�د ذ�ي وواضح

نــوع والحجــم والشــ�ل فتنقســم إلــى نــوعین: خطــو� مســتق�مة وخطــو� حیــث ال

منحن�ــة، وتتحــرك الخطــو� داخــل العمــل الفنــي فــي اتجاهــات رأســ�ة وأفق�ــة أو 

  محور�ة، و�ستخدم الخ� في تقس�م الفراغات، وتحدید األش�ال، وٕایجاد 

إحســاس �الحر�ــة، خاصــة عنــد اســتعمال الخطــو� المنحن�ــة، �مــا أن امتــداد 

لمســتق�مة فــي شــ�ل رأســي یخلــ� إحساًســا �الصــال�ة والث�ــات، وعنــد الخطــو� ا

تج نوًعــا مــن الت�ــاین بــین وضــع الخطــو� الســم��ة بجــوار الخطــو� الرف�عــة تنــ

   دائي ما �سمىلفن البازت ـــــــو� التي میـــــــــــر الخطـــــــــ، ولعل من أشه اــــأنواعه
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ا ر، وطوط   ر ارةو ن اروز وات  )8ل (

  .ن ار، درات  ن أ اد ن ر  ل 

بخطـــــو� األشــــــ�ال المحرفـــــة، والخطــــــو� المتعرجـــــة، والخطــــــو� الحلزون�ــــــة، 

 وتتناولهم ال�احثة ما یلي:

رل اطوط ا تشرت ازدهرت في فترة العصر الحجر� القد�م، وقد ان

فـي الكهـوف ، حیــث �انـت تلــك الخطـو� ترســم غالً�ـا فــي المنحن�ـات العم�قــة 

حالكــة الظــالم، وهــذا النــوع مــن الخطــو� یتــألف مــن رســوم مضــلعة مســتدیرة 

) 8ذات خطو� متواز�ة مستق�مة أو متعرجة، و�ها زوا�ا ونق�، و�مثل ش�ل (

 عـــدًدا مـــن هـــذا النـــوع مـــن الخطـــو� فـــي �هـــوف مختلفـــة فـــي فرنســـا وٕاســـ�ان�ا

  وشمال إفر�ق�ا.
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لذلك �ش�ه صوًرا محورة لمساكن، أو أكواخ، أو خ�ام، ما �عض هذه الرسوم 

ًسا ظن ال�عض أنها قد تمثل مساكن لألرواح الشر�رة تجنً�ا لضررها وذلك ق�ا

  على استعمالها عند �عض ق�ائل الزنوج في العصر الحاضر.

روط اطخطــــو� تســــمى الخطــــو� ظهــــرت فــــي رســــوم الكهــــوف   ا

ها (حســـن �اشـــا) أول مظـــاهر الفـــن التصـــو�ر�، حیـــث بـــدأت دالمتعرجـــة، �عـــ

�مجــرد رســومات محفــورة أو مرســومة علــى شــ�ل خطــو� متعرجــة ر�مــا �انــت 

ها أ�ًضــا �عــض العلمــاء أول مظــاهر الفــن، بــل دتقلیــدًا آلثــار الحیوانــات، و�عــ

  أ،ب).-9ش�ل (�ظنها ال�عض أول مراحل الكتا�ات التصو�ر�ة لإلنسان 

  

 

 

  

والخطـو� المتعرجـة ذات أشـ�ال حلزون�ـة ومنحن�ـة متقاطعـة وغیـر متقاطعــة، 

ــا �طلــ� علیهــا Macaroniوقــد اصــطلح علــى تســمیتها (م�رونــي  ) وأح�اًن

) لتشـــا�ه أشــ�الها مــع أشـــ�ال �عــض الفنـــون Arabesqueاســم (أراب�ســك 

  .)21(الزخرف�ة العر��ة

   

  ) Macaroniطوط ر  طوط (رو  أ،ب)-9ل (
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-  زووط اطا   وقــد عرفــت �ــالتكو�ن اللــولبي أو الحلزونــي، وهنــاك

تفسیر �قول إن الخ� الحلزونـي یـوحي �ـاختراق ال�عـد الثالـث، وأنـه ینتقـل مـن 

الفس�ح وهو المأل األعلى إلى أن �صل إلى اإلنسان، و��مـل العالم الخارجي 

و�قـال  )22(اإلنسان في ذاتـه ع�ـارة عـن نقطـة وسـ� األرض ،  ددورته التي تع

  إن الحلزون�ات ظهرت نتیجة دوافع تكن���ة أثناء لف الجدائل لصنع 

  

  

  

  

  

ري) ر ران  وارت ارأة ا (رة  د ا ج)-10ل (

زوء اذات ا طوط ات ا ض  رظ  

ـــة، ور�مـــا جـــاءت مـــن مجـــرد  ـــات الطـــین لصـــنع األوانـــي الخزف� الســـالل أو لف

ة أو القواقــع مالحظــة الفنــان لألشــ�ال الطب�ع�ــة مثــل �عــض الن�اتــات المتســلق

�ال مـن أشـ...، وقد تأخـذ الخطـو� الخاصـة �الحلزون�ـات الحلزون�ة أو غیرها

، ومن المالح� �شـ�ل عـام أن �ـل الحلزون�ـات فـي �عض الحیوانات والطیور

 زخرف�ـــهو�وحـــدة  ال�عـــد عنـــد نقطـــة معینـــة فـــي المر�ـــز الفـــن البـــدائي متســـاو�ة

تتمیــز ســمات التكو�نــات أو التصــم�مات ف المختلفــة،للرســم علــى المســطحات 

  نحن�ة إلى عندما تتجه الخطو� المو الرقة والجمال، �ذات الخطو� المنحن�ة 
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في تحدید الش�ل والمضمون قد تعطي معنى  ماالستدارة سواء في الخطو� أ

  ج).-10ش�ل (   )23( هدوءوالاالسترخاء 

وس ل أم طوط وال  ان ادا  رواظرات ازة 

و  

 ف واررة اطب�عـي، �قصـد �ـالتحر�ف عـدم االلتـزام �األصـل ال   ظ

وهذا ل�س �سـبب العجـز عـن الرسـم والتخطـ�� والتسـجیل، ولكـن بهـدف إبـراز 

أو �صـف �عض المعاني والتأكیـد علیهـا، فالفنـان البـدائي قـد ی�ـالغ أو �حـذف 

أو �طیــل أو �قصــر، فنجــده ال یلتــزم فــي �ــل ذلــك �العــالم المرئــي، والتحر�ــف 

فـــي الفـــن البـــدائي مرحلـــة تلـــت النقـــل مـــن الطب�عـــة فقـــد تـــدرجت األمـــور حتـــى 

وصـــلت إلـــى أن صـــار مـــن المم�ـــن التعبیـــر عـــن الشـــيء �مجموعـــة خطـــو� 

هـا ومساحات وأحجام خط�ـة ملونـة، وفـواتح وغوامـ�، وهـي أشـ�اء �م�ـن إدراك

أشــ�اًال زخرف�ــة بخطــو�  صــارتفــي الشــيء المعبــر عنــه، ولكــن فــي النها�ــة 

، و�نتیجــة الهتمــام الفنــان البــدائي �الحیوانــات قبــل اهتمامــه بتصــو�ر مجــردة 

  . )24(اإلنسان ذاته، "

  

ل  ن   ا أل  طورة ل  )11ل (

ا    تو ن   وسل ا    . و  
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 طرة االمقصـود �ظـاهرة التسـط�ح أن یرسـم الفنـان رسـوًما بخطـو   ظ �

مــن خــالل توز�ــع عناصــر اللوحــة علــى وتشــ��الت شــ�ه انفراد�ــة، و�ــتم ذلــك 

مستو� سطح واحد داخل مساحات خال�ة ال تعطي إحساًسـا بتكتـل األحجـام، 

�مــا یبتعــد الفنــان عــن اســتخدام المنظــور فــي تصــو�ر األ�عــاد، ومــن الســمات 

الممیــزة للفـــن البــدائي، والتـــي تعـــد ظــاهرة تشـــترك فیهـــا معظــم الفنـــون البدائ�ـــة 

المســاحات المســطحة ذات ال�عــدین عــدا �عــض  إهمــال ال�عــد الثالــث، وٕاظهــار

�ـان لبـدائي الفنـان اف )11شـ�ل ( اللوحات التي وجد فیها �عد وعم� �سـ�طان

ــذ� هـــــو جـــــوهر ح�اتـــــه،  ـــ�ل الحیـــــوان الـــ ــــ�� لشــ همـــــه الحصـــــول علـــــى تخطـ

، ولكن من المست�عد أن ��ون الفنان البدائي لم یدرك العالقة بین )25(وحر�اته

أن قطعـــة حجــر مـــا تشـــغل حیـــًزا فـــي الفضـــاء  األجســام والفضـــاء، ولـــم �شـــعر

 بدائي لم تخـلُ ، ومن المالح� للوهلة األولى أن صور الفن ال �أ�عاده الثالث�ة

الفنون البدائ�ـــة ال تعنـــي (الوصـــف�ة) �قـــدر مـــا تعنـــي فـــ ، تماًمـــا مـــن المنظـــور

الرؤ�ة الف�ر�ة لألش�ال التي ضاعفت من االهتمام �ـالخطو� المسـطحة دون 

ــــي ظللــــت االهتمــــام �ال ــــات الت ــــ�عض الحیوان ــــاك صــــور ل ــــت هن �عــــد، وٕاذا �ان

أجسامها �حیث �عطي هذا الظل إ�حاًء �التجس�م مـع التر�یـز علـى إبـراز أهـم 

خصــــائص األشــــ�اء فــــي ســــ�طرة مـــــن الخطــــو� التعبیر�ــــة وال�ســــ�طة لتـــــؤد� 

  .)26(األش�ال المرسومة دورها الوظ�في والجمالي

دع ارة اظ  الفنون و الش�لي في الرسوم الصخر�ة وجد الخداع 

تي �ة الالحضار�ة القد�مة �ش�ل تلقائي یتف� والطب�عة الفطر�ة والنظرة التلقائ

  اتسمت بها فنونهم.
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الجدار�ة عناصـر  ولعل الفنان البدائي �ح�م خبرته الفن�ة قد أعطى تصاو�ره 

اف�ة وأشــ�اًال مســطحة أضــاف إلیهــا الطــا�ع الخ�ــالي الســحر� المتمثــل فــي شــف

خلــ� أوضــاع مســتحیلة مــن  حیــث �الحــ�: )13-12األجســام المعتمــة شــ�ل (

ناح�ة رؤ�تها، و�رجع السبب في حدوث هذه الرؤ�ة إلى محاولة إدراك صـورة 

بخطــو� مفصــلة أو محــورة للحصــول علــى صــورة ثالث�ــة األ�عــاد مــن صــور 

)، ممـــا یتســـبب فـــي أن العـــین تعطـــي إدراك�ـــة خاطئـــة 14ذات �عـــدین شـــ�ل (

، مثل اللجوء إلى تصغیر �عـض الوحـدات فـي المقدمـة، وتكبیـر الـ�عض للمخ

اآلخر منهـا فـي الخلف�ـة، وهـو ع�ـس مـا یتفـ� مـع قواعـد المنظـور، ممـا ینـتج 

  عنه تناقض في الرؤ�ة وٕاحداث التشتیت ال�صر� عند رؤ�ة هذه األش�ال

اســتغالل الفنــان لعمل�ــات التكثیــف غیــر المنــتظم لــ�عض الوحــدات والعناصــر �

في �عض جوانب اللوحة، بجانب االتجاه �مسارات �عض الوحدات فـي اتجـاه 

 )27(و�ر� (صبر� عبد الغني)،  لل�عض اآلخر في العمل الفني نفسهمخالف 

یلجــأ فــي أحــوال �ثیــرة إلــى عــدة طــرق عنــد ابتكــار الشــ�ل  البــدائي أن الفنــان

  ل�عطي قناعة بذلك اإلحساس ومنها:

وظ ل  ) د ظر ودع  ذات طوس12ل (

 وادي ومردار اا   أدوار أ–  

 ل أوس
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ت�ــادل الشــ�ل واألرضــ�ة: وهــذا النــوع مــن الخــداع قــائم علــى إحــداث التشــتیت  

ال�صــر� للعــین مــن خــالل التنــاوب الحــادث بــین الشــ�ل واألرضــ�ة فــي وقــت 

  ).15واحد على ش���ة العین ش�ل (

إضافة أكثر من عنصر مع استخدام زخارف وخطو� �ثیرة ومتنوعة دون 

ترك فراغ في الجدران، وقد یرجع ذلك إلى التعبیر عن حالة (س��ولوج�ة) 

ن األماكن الخال�ة قد تس�نها األرواح الشر�رة، اعتقاًدا من الفنان البدائي أ

 "وقد أطل� علماء الجمال على هذا األسلوب اصطالح (الفزع من الفراغ)

  .)28()"16ش�ل (

  

  

  

  

  

  

ران  رة  و16(  ل (

رب ادور اروي ادم، وظ 

  طر طوط ندام اا

  ا در  رظ د

ادام اط وا ودد 

) ثیران مع رعاة في وضع تر�یب الدور الرعو� القد�م، ونالح� هنا 14ش�ل (

استخدام الفنان للخطو� �طر�قة دق�قة �ظهر فیها قدرته العال�ة على استخدام 

  الخ� والمساحة وتحدید األش�ال

ورة   رة   )15ل (

اظم ار  اراغ، ن ر 

ال واوع وق اراغ اح دون 

اد ط ارض،  ن أن دال 

ال   اض، (أ رت 

  اوول اوداء)، رة اران
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لا  ظم  ا التشـ�یل�ة فـي مجموعهـ�ضع الفنان البـدائي عناصـره

�وحـدة واحــدة مشــتر�ة، وٕان أبــد� أح�اًنــا شــیئًا مــن العــزل أو الفصــل فــي تلــك 

العناصــر لتأكیـــد أهم�ـــة عنصــر مـــا �ـــالحیوان، أو إبــراز الق�مـــة العقائد�ـــة فـــي 

�ما �الح� استخدام خطو� بلون مه�من ومس�طر، وهـو لـون قر�ـب  ش�ل ما

طـو� ذات األلـوان األخـر� خطوطـًا من البیئة �ـاللون البنـي لتصـ�ح �ـاقي الخ

تا�عة.�ما �حق� الفنـان البـدائي التـوازن عـن طر�ـ� توز�ـع الخطـو� وعالقاتهـا 

و�م�ـن لل�احثـة تفسـیر حـدوث ،  ضوع على المسـاحات فـي العمـل الفنـي�المو 

االتزان عبر العالقات الخط�ة والوحـدة فـي العمـل الفنـي فـي ضـوء خصـائص 

  العمل الفني في الش�ل:

حیـــث إن خصـــائص التشـــا�ه تمیـــل إلـــى التجم�ـــع فـــي صـــ�غ  التشـــا�ه: .1

 ) نر� العناصر الخط�ة لألش�ال 17موحدة �م�ن إدراكها، ففي الش�ل (

اآلدم�ة تمیل �فعل عمل�ات التنظ�م اإلدراكي والخصـائص المتشـابهة  .2

إلــى التجمــع علــى هیئــة صــفوف رأســ�ة، و�هــذه العالقــات الخط�ــة المتشــابهة 

  

  

  

  

) رسومات تعبر عن رجال ونساء یرقصون مغنیین (فترة الرءوس 17ش�ل (

 متطورة مع تأثیر مصر�  المستدیرة) 
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والمتوازنـة أعطــى الفنـان مبــدأ الســ�ادة والسـ�طرة علــى مجــال الرؤ�ـة ممــا حقــ� 

  أعلى ق�مة لالتزان.

ــــارب: -2 ــــا فــــي تحدیــــد صــــ�غ وتكو�نــــات  التق حیــــث تلعــــب المســــافة دوًرا مهًم

حــــ� ف�ــــه تكــــو�ن ) نال18( ، فالشــــ�ل شــــ�ال مــــن خطــــو� ودالالت رمز�ــــةاأل

لألشـــ�ال اآلدم�ـــة مـــوزعتین علـــى  اإلنســـان�ة  مـــن العناصـــر ةمجموعـــل خط�ـــة

ولعــل خاصــ�ة ،  مــا مســافات بین�ــة متســاو�ة تقر�ً�ــاطرفــي الصــورة تجمــع بینه

ـــین العناصـــر ســـواء �انـــت فـــي الت ـــدائي ب قـــارب فـــي التخطـــ�� عنـــد الفنـــان الب

الشــ�ل أو الدرجــة أو فــي الحر�ــة تضــفي علــى العمــل الفنــي الوحــدة والتــرا��، 

  مما ال یدع مجاًال للتشتیت ال�صر� عند رؤ�ة العمل.

ائي، وقد �م�ن تفسیره ملمح آخر من مالمح الش�ل في الفن البد  التماثل: -3

ان البـدائي بوجـه عـام إلـى اعت�ـار األشـ�اء المختلفـة �مـا لـو �انـت �میل اإلنس

متشــابهة بــل متماثلــة، أو علــى األصــح رؤ�ــة التشــا�ه والتماثــل فــي االخــتالف 

 �ما �الحـ� أن،  ، واعت�ار تلك الذات مر�ز الكون والت�این، ونظرته إلى ذاته

حـــــور معظــــم الترتی�ـــــات المتماثلــــة تكـــــون إلـــــى ال�مــــین وٕالـــــى ال�ســــار حـــــول م

عمود�، والترتی�ـات التـي تكـون ألعلـى وأسـفل حـول محـور أفقـي تكـون أكثـر 

السـبب فــي ذلــك إلــى غ�ــاب  )Franz Boas()29نـدرة و�رجــع (فرانــز بــوز 

ــ ى الحر�ــات المتماثلــة رأســً�ا ف�مــا عــدا حر�ــات األذرع ارتفاًعــا وانخفاًضــا، وٕال

  ندرة األش�ال الطب�ع�ة المتماثلة رأسً�ا.
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اعتمد الفنان البـدائي علـى خاصـ�ة التراكـب، بوضـع مسـاحات أو  التراكب: -4

أجزاء من العنصر فوق أجزاء مساحات أخر� على سطح العمـل الفنـي، ممـا 

�ــالعم�، أو یلجــأ الفنــان إلــى وضــع أجــزاء لكــي تغطــي أجــزاء �عطــي إحساًســا 

أخــر�، ممــا �عطــي إحساًســا �التــدرج الخطــي لعناصــر اللوحــة مــن األمــام إلــى 

 ).19الخلف في أسلوب �حق� نوعـًا مـن الشـفاف�ة فـي العمـل �مـا فـي شـ�ل (

قــد بنــي علــى االفتراضــات  -مــن وجهــة نظــر ال�احثــة  -ولعــل هــذا التفســیر 

، لــذلك تضــع ال�احثــة فــي االعت�ــار أن هــذه علــم الفــنیــوحي �ــه الشــ�ل�ة ومــا 

األعمال قد توافدت علیها أج�ال، ومن المحتمل أنهم أضافوا إلى تلك الرسوم 

  .ما یؤ�دها أو حذفت منها أجزاء لت�قى أجزاء أخر� في خلف�ة العمل

غالً�ا ما تختلف الرسوم على الجدران في أسلوب التنفیذ تر� ال�احثة انه  

الفني لهذه الجدار�ات، ول�س هناك أسلوب فني واحد أو نم� فني واحد مت�ع 

  في جم�ع الكهوف مثل ما نر� تراكب وتراكم الرسوم فوق �عضها ال�عض 

على الجدار نفسه، فتظهر الرسوم �ش�ل خطي متداخلة ومتشا��ة مع 

، و�ذلك عدم خطو� منحرفة أو متقار�ة أو متماثلة  أو �عضها ال�عض

  

  

  

-  ل أوس  –) ط ر ن ار ر ارة 19ل (

ءات واذات إ  طوط در ل براا  
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  الحیوانات المختلفة اإلنسان و التناسب الش�لي في األ�عاد واألحجام بین

حیث إن رؤ�تنا الفراغ�ة للمشهد تتطلب أن ��ون  (،من حیث األحجام 

الحیوان ال�عید في اللوحة �حجم أصغر من الحیوان القر�ب الذ� ��ون �حجم 

  .)30() لقواعد المنظور الهندسي أكبر ط�ًقا

وقــد تجــد الفنــان �عبــر عــن الحر�ــة �شــ�ل جیــد، و�ــذلك عــن األ�عــاد الفراغ�ــة 

ف�ظهـــر فـــي األقـــرب للنـــاظر، وهـــذا �عطینـــا أدلـــة مبهـــرة حـــول تنـــوع عالقـــات 

التناسـب الفراغــي عنــد فنــان عصـر مــا قبــل التــار�خ، وأنـه تكــون نتیجــة للــوعي 

هر بوضوح ف�ما �عرف �اللوحات المشـهد�ة والقصد ول�س العشوائ�ة، وهذا �ظ

  اء متجاورة نستط�ع أن التي ف�ر فیها ونفذها الفنان �ش�ل متكامل ول�س أجز 

ونفذت ��ل متكامل فـي ج�ـال أكـاكوس لوحة المشهد التي ابتكرت، نراها في 

  ). 20ش�ل (

  

سـیر برشـاقة فـي األخر� التي تصور قط�ًعا مـن الثیـران التـي تولوحة المشهد 

وتالحــ� ال�احثــة فــي هــذا المشــهد عنا�ــة �التفصــیل والحر�ــة، فقــد اتجــاه واحــد 

أظهرها الفنان �ش�ل أوضح �ما أظهر تفاصیل دق�قة لم ��ـن یهـتم بإظهارهـا 

  

   

و د ا ور ط ن اران ر ر20(   ل (

   اه واد

   ًن ب د ادن م
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بـل لــون ، أن الفنـان لـم ��تـِف فـي الرسـم �ـالخطو� الخارج�ـة فقـ� مـن قبـل، و 

الجســم �لــه، ثــم حــاول التجســ�م، مثــل مــا نجــده فــي لوحــة المشــهد�ة لــزوج مــن 

ـــال أكـــــاكوس  ــ ـــــدور الرعـــــو� القـــــد�م) بج� ـــــین (ال ــــي مســـــتو�ین مختلف ـــــران فـ الثی

ـــى التعبیـــر عـــن الحر�ـــات المختلفـــة ) 21شـــ�ل( ، وٕابـــراز �عـــض التفاصـــیل إل

  . )31(ح�ة تف�ض حر�ة ونشاًطالحیوانات 

  

  

  

  

ر ن (ادوو د زوج ن اران  ون  )21ل (       

  اروي ادم) ل أوس

   ًن ب دارارت أوس

"�اإلضــافة إلــى تطــور الرســوم إلــى مواضــ�ع معبــرة ول�ســت رســوًما منفصــلة، 

المشـهد فـي أشـ�ال متنوعـة مـن الرسـومات ونستط�ع أن نر� مقاطع من ذلك 

  .)32(الصخر�ة في العالم سواء في ج�ال أكاكوس وتاسیلي أو غیرها

�مـــا تالحــــ� ال�احثــــة أن فنــــان العصــــور الحجر�ــــة نفــــذ عدیــــدًا مــــن المشــــاهد  

�استخدام الخطو� الخارج�ة لألش�ال الحیوان�ة واألش�ال اإلنسان�ة فق� بدون 

تلــو�ن جســم األشــ�ال، بــل ظهــرت الحیوانــات واألشــ�ال اآلدم�ــة فــي خطــو� 

ذه متراكمـــة فـــوق �عضـــها الـــ�عض، �اســـتخدام الشـــ�ل الخـــارجي للحیوانـــات، هـــ

العقل�ة الواع�ة لفنان العصور الحجر�ة والحس الفني الذ� �ـان یتمتـع �ـه هـو 
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مــا جعلــه �طــور مــن أســالی�ه الفن�ــة و�ســتحدث أســالیب جدیــدة تبهــر �ــل مــن 

ینظر إلیها و�تأملها، ومن األسالیب المنفذة بهذا األسلوب لوحة مشهد لماعز 

الـدور الرعـو�  -ومشـهد لقط�ـع صـغیر مـن الثیـران  بتشونیت بج�ـال أكـاكوس

  . )33( )22وان أمیل، أكاكوس أش�ال ( -�م القد

ا  

ة الخطو� هر رض الساب� بینت هذه الدراسة أن ظامن خالل الع

تجر�د�  الحدیث فنتعبر عن فن �المفهوم  نماإللفنون البدائ�ة  ش�الواأل

من فن  الفترةتلك  إنسانیتطور من حیث التنوع حسب المراحل التي مر بها 

الزمن�ة والفن�ة لي فن �قترب من الرسم الواقعي في �عض المراحل إرمز� 

یزة ممظواهر  ةعدله كاكوس و تاسیلي أبج�ال  لفن البدائيفا لإلنسان البدائي

تطور �ل فترة المد� �ظهر و للخطو� واألش�ال التي تتمیز بها �ل حق�ة 

من خالل  الفن�ة المختلفةالسمات و  ش�ال الخط�ةاختالف األعن اآلخرة من 

  .الرسوم والنقوش

توا  

للكشف عن  �نحاجة ماسة إلى �حث وتنقیب مستمر تار�خ لیب�ا القد�م في  

جاء  تار�خ لیب�ا القد�مة ش�ه مجهول، وما قیل ف�هاغوار هذا الفن المحلي  ف

م�عثًرا و�ت�ه مؤرخون غیر لیبین، ولم یتصد� المؤرخون اللیبیون لذلك 

  .الموضوع إال �عد الحرب العالم�ة الثان�ة

 ،م�ةوالعل منها في ال�حوث الدراس�ة لالستفادة بدائ�ةتوثی� جم�ع اللوحات ال .1

 . ثر�ة والفن�ةالتار�خ�ة واألو 
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تنقیب عن المناط� المجاورة لهذه المنطقة لل�حاث حدیثة أعمل دراسات و  .2

 . شف �عدتوالتي لم تك

 كاكوس وتاسیلي أحضارة الفن البدائي بج�ال فالم وثائق�ة عن أعمل  .3

 جتماع�ة واالقتصاد�ة فيالفن�ة واال وتوض�ح األهم�ة الحضار�ة وم�انتها

غر�یین  المنطقة، خاصة أنها حضارة محل�ة بإقرار من علماء ومؤرخین

رث إمن براز ما تحتو�ه وذلك إلعراقتها درسوا هذه المنطقة �فنها و 

 . حضار� 

 معالمها حضارة الكتشاف موطنها واهملس�اح�ة لهذه التسهیل الز�ارات ا .4

 . مورد دخل س�احي لل�الدكون تلاحد� المعالم الس�اح�ة في لیب�ا  فهي

تسهیل وصول ال�احثین والدارسین في �افة المجاالت المتخصصة في  .5

 ز�ارة هذه المنطقة.  لثار والفنون والتار�خ اآل
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