
 تارٌخ فن الحضارات المدٌمة    مرحلة ثانٌة تشكٌلً

 :االغرٌمً  فن النحت

ٌعد النصف الثانً من المرن الخامس لبل المٌالد فترة العصر الذهبً فً بالد 

الٌونان، ولد وصل فن النحت فٌه الى اعلى درجات الكمال بفضل )برٌكلس( حاكم 

أثٌنا المشهور فً ذلن العهد الذي نهض باالعمار واالنشاء. وبث الروح فً فن 

فً عهده هً العاصمة الجمٌلة لالمبراطورٌة فنشطت الحٌاة العمارة، وكانت اثٌنا 

العملٌة والفنٌة فً المعابد والمسارح، وزاد االهتمام فً االلعاب الرٌاضٌة، ولدمت 

على نطاق واسع فً المناسبات واالعٌاد، ولد ظهر مثالون ومعمارٌون جمعوا فً 

جالل والجكال. ومن اعمالهم الدلة والتناسك الذي عبّر عن المروة والعظمة وال

 عمالمة فن النحت االغرٌمً )مٌرون، بولٌكلٌت، فٌدٌاس(.

 مٌرون: -1

ٌعتبر من اهم النحاتٌن الذي اكسبوا فن النحت االغرٌمً روحاً جدٌدة، خاصة فٌما 

ٌتعلك بالحركة التً تجمع بٌن الموة واالعتدال، واول نحات درس حركة الالعبٌن 

طفة، واوضاع الجسم فً اسرع حركاته، وجسد الرٌاضٌٌن، وسجل الحركات الخا

االوضاع المختلفة للجسم، ولو انه لم ٌسٌطر بعد على )البعد الثالث(، فنرى اشكاله 

 دائما فً وضع امامً، ال تخرج عن الطبٌعٌة الحمٌمة للجسم والشكل، واهم اعماله:

التماثٌل تمثال رامً المرص: وهو من البرونز، ولد اندثر منذ زمن بعٌد. اما  -أ

الموجودة فً المتاحف لرامً المرص فهً نسخ منمولة عن االصل، وتتمثل روعة 

هذا التمثال فً حركة اجزاء الجسم )ارتفاع الٌد الٌمنى التً تمسن المرص الى 

مستوى الرأس، الٌد الٌسرى ممدودة الى الركبة اتلٌمنى، وضوح االكتاف، اندفاع 

الجسم وظهور السالٌن بوضع جانبً فٌها تفاصٌل الرأس والجذع الى االمام( فالتواء 

تشرٌحٌة منحت التمثال هذه الجمالٌة باالضافة الى توضٌح العضالت، وخصالت 

 الشعر التً تبدو على هٌئة كتل صغٌرة وكثٌفة.

العمل الثانً هو الموجود على هٌئة رلٌف )نحت بارز(: فً الطرٌك بٌن معبد  -ب

االكروبولٌس، حٌث تظهر اآللهة )اثٌنا( بالخوذة البروبلٌا ومعبد البارثنون فً 

والسهم والى جانبها )الساتٌرمارسٌاس( الذي ٌبدو بحركته المعبرة عن الخوف من 

االلهة )أثٌنا( التً حذرته بنظرتها الثالبة، ولد بدا ذلن من خالل حركة الذراع 

 وارجله وعضالت جسمه.



ٌنا الشهٌرة، والذي ٌعتبر لطعة فنٌة تمثال )البمرة(: الموجود فً احد مٌادٌن اث -ج

 تمتاز بحٌوٌة بالغة ودلة وتطابك مع الحمٌمة.

 Polychliteبولكلٌت  -2

اهتم هذا النحات باجسام الشاب فً االلعاب الرٌاضٌة، وٌعتبر من المنافسٌن 

الرئٌسٌٌن للفنان )فٌدٌاس( فً بلوغ الكمال فً الجسم االنسانً، فمط دأب على 

 سان، ونسب الجسم واعضاءه وعاللتها بالجمال، واهم تماثٌله:دراسة جسم االن

ًّ ) -أ ( أي Canonحامل الرمح: ولد حاز هذا التمثال على منزلة عظٌمة وسم

النموذج او االساس. وٌمثل شاب على كتفه حربة، وتوجد لهذا التمثال نسخ كثٌرة 

ناعة تماثٌله، احسنها الموجود فً نابولً، وٌعتمد بولكلٌت اسلوباً خاصاً فً ص

كامتالء الجسم، وخطوة التمثال الى االمام بمدم واحدة، والتكوٌن التشرٌحً 

المتكامل، والدلة فً اظهار لوة العضالت، واستخدام النسبة الذهبٌة فً جعل الرأس 

. وجدٌر بالذكر ان هذا التمثال ٌسمى اٌضاً )دورٌفور 1/7كع الجسم كنسبة 

Doryphore.) 

ٌنوس(: المصارع الصغٌر الذي حول رأسه رباطة النصر. تمثال )دٌادوم -ب

وهنان اوجه تشابه بٌن هذا التمثال وتمثال حامل الرمح من ناحٌة الصٌاغة والتكوٌن 

 الن اسلوب هذا الفنان واحد فً جمٌع اعماله.

 فٌدٌاس: -3

وٌعد من أعظم الفنانٌن فً بالد الٌونان، ولد اشتهر بأنه نحات اآللهة. وهو من 

ناء نة )أثٌنا( وصدٌماً للحاكم )برٌكلس( الذي استدت فً عهده حركة البمدٌ

فٌدٌاس مشرفاً عاماً على كل االعمال الفنٌة، ومن  ًوالعمران، ولد عٌن هذا الحام

 اهم اعماله:

مجموعة التماثٌل فً معبد )البارثنون( بأثٌنا: وتشكل تزٌٌن )المتوبات( بمنحوتات  -أ

سطورٌة كبٌرة وكثٌرة )المعركة بٌن اآللهة والعمالمة، جدارٌة تتعلك بموضوعات ا

المعركة بٌن الٌونان واالمازون، المعركة بٌن الالكٌت ضد المنطورس(. اما االفرٌز 

الداخلً للمعبد فمد شمل على تجسٌد االحتفال العظٌم الذي ٌمام فً المدٌنة كل اربعة 

س االلهة بمالبسها سنوات، حٌث تسٌر المواكب الى )االكروبولٌس( حٌث تجل

الموشاة الجمٌلة. كما تضمن الفرنتون الشرلً نحتاً بارزاً ٌمثل مولد اآللهة )أثٌنا(. 

اما الفرنتون الغربً فموضوعه ٌمثل صراع اآللهة )أثٌنا( مع )بوزٌدون( اله البحر 

 على امتالن جزٌرة )أثٌنا(.



ٌوضع فً معبد تمثال اآللهة )أثٌنا بارثٌنوس(: وهو مصنوع من الرخام ل -ب

البارثنون وتظهر فٌه اآللهة )أثٌنا( والفة فً زي كثٌر الثنٌات وهً تمسن بٌدها 

الٌسرى درع على صدرها، اما ٌدها الٌمنى فممدودة وعلٌها تمثال من تماثٌل 

 النصر، ولد زٌنت لاعدة التمثال بمناظر من االساطٌر الٌونانٌة.

د هذا اإلله فً )أولمبٌا(، اذ ٌظهر فٌه تمثال اإلله )زٌوس(: الذي الٌم فً معب -ج

اإلله جالساً على عرشه، ٌمبض بٌده الٌسرى على حولجانه، اما ٌده الٌمنى فتحمل 

تمثال من تماثٌل آلهة النصر ولد صنع من العاج وتم ترصٌعه باالحجار الكرٌمة. 

 ومالبسه من رلائك الذهب.

 النحت فً المرن الرابع لبل المٌالد:

فً المرن الرابع لبل المٌالد امتداداً لفن النحت المشار الٌه سابماً، اال ٌعتبر النحت 

ان هنان تغٌٌراً تدرٌجٌاً لد حدث بعد حرب )البلوبونٌر( التً حدثت بٌن )أثٌنا 

وسبارطة( من جهة، ومن جهة اخرى كان لتعالٌم الفالسفة امثال سمراط 

صار االهتمام بالنزعة والسفسطائٌٌن الدور الكبٌر فً توجه فن النحت، حٌث 

الفردٌة بدالً من المثل العلٌا، وهذا ما اعطى الجسم البشري فً النحت له اهمٌة 

خاصة انعكست من خالل الرشالة فً الحركة التً اصبحت من ممٌزات السم، 

وتعبٌرات الوجه بدت فً رلة حالمة توضح شٌئاً من االنفعال، واتخاذ المالبس 

 فً شفافٌتها. شكالً طبٌعٌاً دون مبالغة

 أهم ممٌزات فن النحت الٌونانً:

االعتماد على تجسٌد الشكل البشري حٌث اولى أهمٌة خاصة بجسم االنسان،  -1

 بحٌث جسد الفنان االغرٌمً اآللهة بهٌئة بشرٌة.

اهتم النحات االغرٌمً بتجسٌده حركة الجسم ومحاولة اظهار تلن الحركة بشكل  -2

 مصر المدٌمة بالسكونٌة والجمود.جلً بعد ان امتازت تماثٌل 

ات االغرٌمً بالدلة فً ابراز التفاصٌل التشرٌحٌة لجسم االنسان وبما حاهتم الن -3

 ٌتناسب مع حركة مولف الجسم.

االعتماد على النسب المٌاسٌة وخاصة النسبة الذهبٌة فً صٌاغة اجزاء الجسم  -4

 الجمالٌة.وبما ٌعطً للتمثال الصى ما ٌمكن من المٌم 

التأكٌد على التناسك والرشالة وابراز العضالت، وذلن لمٌول الثمافة الٌونانٌة  -5

 باتجاه الرٌاضة وحب االلعاب الرٌاضٌة.



استخدام النحات االغرٌمً الرخام كمادة اساسٌة فً منحوتاته باالضافة الى  -6

 البرونز والعاج والترصٌع بالذهب واالحجار الكرٌمة.

حات االغرٌمً بالنهضة العلمٌة والعملٌة والطروحات الفلسفٌة التً تأثر الن -7

اصبح لها دور بارز فً دفع هذا الفن الى االمام )كطروحات سمراط، افالطون، 

 ارسطو، الفٌثاغورٌٌن...(

 أهم ممٌزات فن النحت الٌونانً:

االعتماد على تجسٌد الشكل البشري حٌث اولى أهمٌة خاصة بجسم االنسان،  -1

 بحٌث جسد الفنان االغرٌمً اآللهة بهٌئة بشرٌة.

اهتم النحات االغرٌمً بتجسٌده حركة الجسم ومحاولة اظهار تلن الحركة بشكل  -2

 جلً بعد ان امتازت تماثٌل مصر المدٌمة بالسكونٌة والجمود.

ات االغرٌمً بالدلة فً ابراز التفاصٌل التشرٌحٌة لجسم االنسان وبما حاهتم الن -3

 ب مع حركة مولف الجسم.ٌتناس

االعتماد على النسب المٌاسٌة وخاصة النسبة الذهبٌة فً صٌاغة اجزاء الجسم  -4

 وبما ٌعطً للتمثال الصى ما ٌمكن من المٌم الجمالٌة.

التأكٌد على التناسك والرشالة وابراز العضالت، وذلن لمٌول الثمافة الٌونانٌة  -5

 ة.باتجاه الرٌاضة وحب االلعاب الرٌاضٌ

استخدام النحات االغرٌمً الرخام كمادة اساسٌة فً منحوتاته باالضافة الى  -6

 البرونز والعاج والترصٌع بالذهب واالحجار الكرٌمة.

تأثر النحات االغرٌمً بالنهضة العلمٌة والعملٌة والطروحات الفلسفٌة التً  -7

، افالطون، اصبح لها دور بارز فً دفع هذا الفن الى االمام )كطروحات سمراط

 ارسطو، الفٌثاغورٌٌن...(.


