
 المحاضرة الثانية 

 الفن االغريقي

ق.م  0222ان الموطن االصلي لإلغريق , هو المراعي المحيطة ببحر قزوين في عام 

 وهاجرت بعض القبائل منهم الى شبه جزيرة البلقان . واطلق عليهم اسم ) الهيالنيون (

مر على الرعي ولم تنن لهم حنومة يضضعون لها وللوا على هاا وقد اعتمدوا في بادئ اال

الحال حتى تعلموا الزراعة واستقروا في القرى , حيث ضضعت نل قرية لرئيس وتوسعت 

بعض القرى في العمران حتى اصبحت مدنا وتنونت حنومات المدن ونان لنل منها جيش 

 والهة .

ة بااتها, والك النها بالد ضيقة تقسمها الجبال ولطبيعة البالد االغريقية جعل نل مدينة قائم

النثيرة والوديان والضلجان الى اجزاء تناد تنون منفصلة , واستوطن فيها االيونيون 

 والدوريون وهما الفرعان الرئيسيان للجنس الهيالني .

.وصف االيونيون بالمرح والسليقة الفنية , اما الدوريون فاتصفوا بالقسوة والمزاج الحربي   

 

 معتقداتهم الدينية 

اعتقد االغريق ان لنل قوة من قوى الطبيعة الهاً يمثلها ويوجهها , وان االله تسنن جبل 

االولمب وجعلوها على صورة البشر , واعتقدوا ان لها عواطف وغرائز انسانية وغير مبرأة 

اله ) اله زيوس ( 20من االضطاء ومن اهم االلة ال  

المثالية الفردية الناملة فقد اهتم االغريق بااللعاب الرياضية وهم يحاولون الوصول الى  

والمسابقات االولمبية ونما اهتموا باألدب والشعر والموسيقى واقاموا احتفاالت دورية نل اربع 

 سنوات تحت رعاية االله زيوس .

 العمارة االغريقية 

 مميزاتها :

استضدموا الحجارة والرضام . -2  

لفضامة واحتوت على النقوش البارزة.امتازت المعابد با-0  



اعتمدا على النلام الهندسي في حساب النسب واالبعاد .-3  

استضدموا االعمدة بنثرة في البناء والتزيين .-4  

حاولوا تصحيح االضطاء البصرية في العمارة , فجعلوا العمود انثر انتفاضا في الثلث  -5

بصرية في المنلور . االسفل لني ال يبدوا رفيعا بفعل التحوالت ال  

 المعابد االغريقية 

 انشأت المعابد على ثالث اشنال وهي :

 المعبد المربع : هو مؤلف من قاعدة مربعة لها مدضل مسبوق بأربعة اعمدة .

   المعبد او المدضلين :  هو محاط بصف من االعمدة .

ثالثة صفوف من المعبد المستطيل : هو مؤلف من قاعة مستطيلة وصالة ومدضل مرتنز على 

 االعمدة ومحاطة بصفين من االعمدة .

 ومن اشهر المعابد االغريقية معبد )البارثينون( 

 اشنال االعمدة االغريقية 

العمود النورنثي ) -3العمود االيوني)نثير الزضرفة (     -0العمود االدوري     -2

 افضم االنواع وانثرها زضرفة

  

 التصوير االغريقي 
 

التصوير االغريقي مر في عدة مراحل من الدور الهندسي ثم االصطالحي التقليدي ثم الطبيعي 

 , وقد استمد التصوير من الصور المرسومة على االواني .

 ومن اشهر المصورين االغريقين :

) فيدياس بوليجنوتس ( الاي حاول ان يعبر عن البعد الثالث بوضع االشضاص فوق 

نا محددة .بعضهم واستعمال الوا  

)والفنان ابوللو دورس ( وسمي صانع اللالل الاي نان له معرفة باللل ليجسم 

 االشضاص في صورة حسب االتجاه الطبيعي لللل والضوء .



 

 

 



 النحت االغريقي 

 ضصائص النحت االغريقي :

بعيد عن التصنيع قريب من الطبيعة .-2  

نحت واقعي يقوم على الشبه.-0  

يحترم قوانين الجمال وقوانين النسب والمنلور .-3  

اهتم النحت باالوضاع التي تبرز جمال الجسم وحرنات العضالت .-4  

اهتم بابراز تشنيل االقمشة اللينة التي تنشف جمال الجسم . -5  

الر والتوازن .نحت حرني اليقوم على التن-6  

 من اشهرالتماثيل االغريقية 

تمثال ) رامي القرص ( للفنان ميرون .-  

وتمثال )االله زيوس ( و) حامل الحرية ( للفنان فيدياس . ويعتبر الفنان فيدياس من اشهر -

 النحاتين المعروف بولعه بالنسب والتناسب .

 

 الضزف والفضار

الزيت والعسل ولوازم البيت االضرى ,ونان في اثينا استعمل االغريق االواني الفضارية لحفل 

حي للفضاريين , ونانت االواني في بادئ االمر بسيطة اات زضرفة ضشنة على اشنال هندسية 

, ونانت لهاه الرسوم فائدة تاريضية عليمة حيث قدمت لنا صور عن الحياة االغريقية اليومية 

والحيوانية وازداد االهتمام برسم االجسام . وفي مراحل متقدمة اضتفت االشنال الهندسية 

 البشرية , وازدادت اشنال االواني دقة وجال بالنسب .

 


