
 المحاضرة الرابعة  تارٌخ فن الحضارات المدٌمة مرحلة ثانٌة تشكٌلً

 اعداد م. م رؤى خالد

 ق.م.(:324-484) فً الحضارة االغرٌمٌة  العصر الكالسٌكً -

فً النصف الثانً من المرن الخامس المٌالدي استعادت بالد الٌونان لوتها بعد 

ألٌمت المعابد الكبٌرة، وأنتج احتالل الفرس لها، ومرت فً حالة ازدهار، حٌث 

 الفنانون أروع األعمال النحتٌة والرسومات.

 تمٌزت عمارة هذا العصر بما ٌلً:  فن العمارة:

 دلٌمة التفاصٌل ومنطمٌة ومتناسمة النسب والجمال. -1

 غنٌة بالزخارف المحفورة والمنموشة بألوانها الزاهٌة. -2

 والكورنثً. للعمارة ثالث طرز: األٌونً، والدوري، -3

ٌنمسم الطراز الى ثالثة أجزاء: )السفل )الماعدة المرتفعة(، األعمدة الحاملة،  -4

 التكنة )الجزء المحمول(.

مبنٌة من الحجر المتالصك دون استعمال مادة الصمة، وتستعمل أحٌاناً لطع  -5

 معدنٌة رابطة للبناء.

لخشب محمولة على ٌتكون السطح من بالط )تراكوتا( ٌثبت على عروق من ا -6

 كمرات خشبٌة.

استخدم الٌونانٌون األعمدة كجزء مهم فً البناء، ٌتكون العمود من )لاعدة  -7

 العمود، بدن العمود، تاج العمود(.

 تنمسم التكنة )الجزء المحمول( الى الّحمال، االفرٌز، الكورنٌش(. -8

لكلمة الى اللغة العمود: وٌسمى باللغة الٌونانٌة )اسطولس( ولد اشتك من هذه ا

(. وٌمصد به الطراز، وٌعتبر من أهم عناصر العمارة، Styleاألوربٌة )ستاٌل 

العتمادها على هذه األعمدة فً حمل ثمل السمف، فاهتموا بدراستها، واوجدوا ثالثة 

 أنواع منها، لكل خصائصه وحلٌاته وزخارفه وهً:

ثرها فخامة، فهو ٌجمع بٌن العمود الدوري: وهو الدم اشكال واشدها صالبة، واك -1

البساطة والفخامة، للٌل الزخارف، لٌس له لاعدة بل ٌرتكز مباشرة على االرض 

)ارضٌة المعبد(، للبدن عشرون لناة طولٌة تفصلها حافات حادة، ٌمل غلظاً كلما 



ارتفع فتظهر بذلن عظمته وفتانته، له تاج مكون من لطعتٌن، لطعة مستدٌرة تسمى 

مربعة فولها تسمى )آباق(، وبلغ هذا النوع من االعمدة اجمل لوامه )آشٌن(، ولطعة 

 فً معبد )البارثنون(.

العمود األٌونً: وله لاعدة تتكون من طٌلسانٌن تفصلهما )اسكوتٌا( اما بدنه فله  -2

اربع وعشرون لناة عمودٌة تفصلها حافات مشطوفة، اما التاج فٌتكون من وسادة 

ة نحو االسفل. وهذه الوسادة منتفخة فً وسطها وٌتجه ملفوفة بلفاف حلزونً متجه

انتفاخها نحو االسفل. وهذا النوع من االعمدة موجودة فً معبد )ارتمٌس دٌانا( 

 بمدٌنة )افٌزوس( بجنوب ازمٌر.

العمود الكورنثً: له لاعدة مشابهة للعمود االٌونً اال انه ٌتخلف فً بعض  -3

ت البدن العمودٌة، اما تاجه فمزخرف باوراق الحلٌات والنسب كما ان له نفس لنوا

نباتٌة على شكل صفٌن فً كل صف اربعة اوراق، وهو للٌل االستعمال وموجود 

 فً معبد )زٌوس( االولمبً.

 المعابد الٌونانٌة:

وتمثل تراثاً خالداً للعمارة عند االغرٌك. ولد نشأت بمهارة فائمة ودلة متناهٌة، 

آللهة التً شٌدت لها هذه المعابد. وتمتاز هذه المعابد ونمشت على حوائطها أساطٌر ا

 بما ٌأتً:

 مشٌدة على لاعدة لها ثالثة درجات )مثل السلم( لصعودها. -1

المعبد عبارة عن لاعدة مستطٌلة الشكل ٌحتوي غرفة داخلٌة تسمى )الهٌكل(  -2

 الثة.ٌوضع فٌها تمثال اآللهة او اإلله، وٌتحوي بعض المعابد على حجرتٌن او ث

مدخل العبد ٌكون دائماً من جهة الشرق. بحٌث تسمط اشعة الشمس على تمثال  -3

اإلله، وٌمابله مدخل اخر من جهة الغرب، وٌذكر انها خالٌة من النوافذ وبذلن تعتمد 

 باالنارة على اشعة الشمس التً تدخل من الباب الشرلً.

ة الحوائط بطبمة من استعمل الحجر الجٌري او الرملً فً بنائها مع تغطٌ -4

 البٌاض.

 االسمف مائلة مصنوعة من الخشب ومغطاة بالرمً داو البالط والرخام. -5

 تعتبر االعمدة الدعامة االساسٌة لبناء المعابد. -6



رابٌة االكروبولٌس: وتعنً )المدٌنة المعلمة(، او كما ٌطلك علٌها للعة أثٌنا، وهً 

ضمت المعابد الرئٌسٌة واآلثار التأرٌخٌة من اجمل وابدع الهضاب االغرٌمٌة التً 

ففٌها معابد )البارثنون( و)االركٌزون( و)كهف أبولو( و)كهف بان(. وفً سفح 

الهضبة مدرج )هٌرودوس( ومسرح )دٌنوسٌوس( واالثنان فً الهواء الطلك 

لالجتماعات والحفالت والمبارٌات الرٌاضٌة. باالضافة الى انها تمثل للعة )أثٌنا( 

 ة فان هذه الرابٌة تعتبر حرم ممدس لآللهة.الحصٌن

 اهم المعابد الٌوناٌنة:

معبد البروبٌلٌا، معبد هٌرا اولمبٌا، معبد التٌزٌزن، معبد البارثنون، معبد 

 االركٌزون.

فً مدخل )االكروبولٌس( معبد ٌونانً صغٌر ٌتكون من لاعة  -معبد البروبلٌا : 

له خمسة ابواب، للماعة االمامٌة مدخل امامٌة ولاعدة خلفٌة ٌفصل بنهما حائط 

)واجهة( ولكل من الواجهتٌن ستة اعمدة أٌونٌة. كذلن لكل من الماعدتٌن ستة اعمدة 

اٌونٌة لكنها فً الماعدة االمامٌة موجودة على شكل صفٌن لكل صف ثالثة اعمدة 

وتوجد عن ٌمٌن وٌسار )البروبلٌا( لاعات اخرى الٌمت على ارتفاعات مختلفة، 

 م8.53دٌر بالذكر ان ارتفاع العمود من التاج فً هذا المعبد وج

 معبد البارثنون

وٌعد من اجمل المعابد االغرٌمٌة. انشأ على هضبة )االكروبولٌس(، ولد شٌدت 

المعبودة أثٌنا )بارتنوس(، مصمم على النظام الدوري، لام ببناءه المعمارٌون 

انٌن النحاتٌن )فٌدٌاس(، ولد استغرق )اوكتٌنوس( و)كالٌكراتس( بمساعدة نابغة الفن

 تشٌده عدة سنوات، وٌعتبر لطعة فنٌة رائعة من حٌث الجمال والنسب والتكوٌن.

سم(، اما 7سم وعرضها 54تتألف لاعدته من ثالث درجات )ارتفاع الدرجة الواحدة 

(، تتمدمه واجهة امامٌة لها ثمانٌة اعمدة من الجانبٌن 3.84×69.5مساحة المعبد )

( عموداً، اما ارتفاع 46سبعة عشر عمود لٌكون مجموع االعمدة ستة واربعٌن )

 م(.17.95م(، وارتفاع المعبد الى الفرنتون )1.99م( ولطره )15.5العمود )

زخرف )فٌدٌاس( الفرنتون الشرلً بتماثٌل تعبر عن مولد )أثٌنا(، اما الفرنتون 

له )بوزٌدون( اله البحر، حول الغربً باسطورة الخالف بٌن )أثٌنا اآللهة( واإل

االستٌالء على احدى المماطعات، اما االفارٌز الداخلٌة فزٌنت بمناظر لحفالت 

تأرٌخٌة عبر عنها بنحت بارز ٌمثل جماهٌر الٌونان من شباب ورجال وشٌوخ 

 ونساء وعذارى ٌحملون الهداٌا وٌسولون الضحاٌا.



المطع الفنٌة للنحت االغرٌمً، اما وتعتبر منحوتات فٌدٌاس فً هذا المعبد من أروع 

البناء الداخلً فٌتكون من لاعدتٌن، لاعدة كبٌرة، لها رواق ٌحٌط بها، وفً مسطها 

تمثال المعبودة )أثٌنا( الذي نحته فٌدٌاس. ولاعدة صغٌرة ٌمال انها مخصصة 

 للفتٌات الالئً ٌحرسن المعبد، وفً لول آخر لحفظ الهداٌا.

 ا المعمارٌان فً تنفٌذ معبد البارثنونأهم المواعد التً اتبعه

 نحت العمود بنتفاخ من الوسط لكً ٌرى محدباً ال ممعراً ضعٌفاً. -1

محاول االعمدة لٌست عمودٌة بالضبط بل تنحرف للٌالً للداخل، هذا االنحراف  -2

 البسٌط موجود بدرجات السفل والحمال واالنرٌز.

اتجهنا من الوسط الى اركان المعبد حتى ال ٌمل البعد بٌن االعمدة تدرٌجٌاً كلما  -3

 ٌظهر للناظر ان البعد بٌن االعمدة فً وسط البناء الل منه عند الجوانب.

جعل عمودي طرفً الواجهة اغلظ من االعمدة االخرى حتى تبدو انحف للٌالً  -4

 من حمٌمتها عند تعرضها للضوء.

ٌة مموسة للٌالً الى االعلى جعل خطوط المبانً االفمٌة سواء فً السفل او التك -5

 حتى ترى للعٌن مستمٌمة.

كذلن جعل )المتوبات( لٌست مربعة تماماً بل منحرفة للٌالً أي ان ضلعها  -6

 العلوي اطول من ضلعها السفلً.


