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 المحاضرة االولى _ االغريقيةللحضارة السياقات التاريخية 

تعتبر حضارة اإلغرٌك من أعرق وألدم حضارات العالم ، وخلفت لنا موروث     

حضاري مهم الزال التارٌخ ٌذكره الى االن، والزال المفكرون المعاصرون 

وأفالطون ٌستدلون به على أفكارهم واجتهاداتهم ، فاإلغرٌك كانت حاضنة سمراط 

، العلماء الذٌن أذهلوا العالم وبعلمهم الزاخر ، وجعلوا كل الحضارات …وأرسطو 

 االنسانٌة الالحمة تمتات من علمهم ومعارفهم .

وأهمٌة دراسة تارٌخ حضارة اإلغرٌك ال تتجلى فمط فً معرفة األحداث السٌاسٌة 

معرفة جذور علوم  التً جرت فً ذلن التارٌخ ، وإنما معرفة تارٌخها العرٌك ٌعنً

المنطك والفلسفة التً هً أساس كل العلوم التجرٌبٌة األخرى ، ومعرفة كٌف كان 

 الرلً العلمً والثمافً مزهرا فً تلن البالد المجٌدة .

  -: الحضارة اليونانية عصر

 -ق.م(:1144-0444البداٌات األولى ) -1

ن، ولد لسم اآلثارٌون فً جزٌرة )كرٌت( التً تعد أساس حضارة بالد الٌونا كانت

 مراحل الحضارة لهذه الجزٌرة الى:

ًّ بـ)المنٌوي( نسبة الى احد ملن الجزٌرة المسمى  -أ العصر المنٌوي المدٌم: سم

ق.م.( ولد عاصر حكم الدولة المدٌمة فً مصر الفرعونٌة، 0444-0044)منٌوس 

 وكانت هنان صالت تارٌخٌة بٌنهما.

أُستعمل فٌه الفخار، وأُستخدمت فٌه العجلة فً  العصر المنٌوي المتوسط: حٌث -ب

انجازه، وظهرت زخارف على شكل خطوط مستمٌمة متوازٌة أو متماطعة ذات لون 

 ابٌض على أرضٌة سوداء.

العصر المنٌوي الحدٌث: وصارت فٌه زخارف اآلنٌة الفخارٌة أكثر تطوراً،  -ج

من الطٌن وصغٌرة حٌث ظهرت الزخارف الهندسٌة، أما التماثٌل فهً مصنوعة 

 الحجم ووظٌفتها دٌنٌة، حٌث كانت تمدم لآللهة فً المعابد.

 ق.م.(:004-664العصر االركائً ) -0

ٌمٌز هذا العصر هو تطور فن النحت، حٌث التماثٌل أصبحت كبٌرة بعد أن كانت  •

صغٌرة الحجم واستخدم الفنانون حجر )الرخام( بدالً من الخشب والطٌن الذي سبك 

 ه.استخدام
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(، وتمثال الشابة Kouros  أهم تماثٌل هذا العصر تمثال الشاب الوالف )كوروس •

(، حٌث شابه الفنان الٌونانً فً هذا العصر األسلوب Koreالوالفة )كورٌه 

المصري المدٌم فً تنفٌذ هذه األعمال من خالل )تمدم الرجل الٌسرى على الٌمنى، 

ً تالفوالتصاق الٌدٌن بالجسم(، إال أن هنان اخ بٌنهما فً إن التمثال الٌونانً ال ٌستند  ا

الى مسند حجري أو عمود من جهة الظهر كما هو عند المصرٌٌن، وكذلن تبدو 

التماثٌل الٌونانٌة عارٌة أو شبه عارٌة من جهة الظهر كما هو عند المصرٌٌن، 

لف وكذلن تبدو التماثٌل الٌونانٌة عارٌة أو شبه عارٌة بٌنما فً مصر المدٌمة ٌ

 بازار وٌؤكد هذا العصر االهتمام بتفاصٌل تشرٌح الجسم اإلنسانً. لجسما

ظهرت تماثٌل من الجنسٌن فً حالة جلوس، وهً تشبه فً سلوكها وجمودها  •

 التماثٌل المصرٌة مثل )الكاتب( المصري.

ً فً الوصول الى الشكل  • فً نهاٌة العصر االركائً كان جهد الفنان واضحا

حت، فلمد تطورت تماثٌل الـ)كورس( و)الكورٌه( لتصبح أكثر حركة الطبٌعً فً الن

وانسجام ورشالة، وبدأت التماثٌل تبتعد عن التصاق أجزاء الجسم مع بعضها، أو 

حركتها واضحة وتفاصٌل  رتالتصاق الجسم بحجر أو عمود من جهة الظهر، وصا

 تشرٌحها تمٌل الى اإلتمان والوضوح مما أعطاها حٌوٌة وجمال.

  


